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BAB 7. 

LIABILITY INSURANCE 

 

 

A. TYPE OF LIABILITY INSURANCE 

 

Polis – polis liability semuanya memenuhi satu kebutuhan yaitu harapan agar 

kemungkinan kebangkrutan atas adanya tuntutan tanggung gugat terlindungi. Polis – 

polis memberikan satu indemnity tidak hanya untuk kompensasi yang seorang 

pemegang polis harus bayar, tapi juga baik untuk ongkos dan biaya dari si Penuntut 

maupun pemegang polis.  

 

Liability Insurance selalu mengacu pada legal liability dimana seseorang yang mungkin 

punyai. Hal ini tidak menyangkut pada tanggung jawab moral atau dengan tanggung 

jawab yang secara bebas dimasukkan ke dalamnya, seperti ke dalam perjanjian, tapi 

dengan tanggung jawab hukum yang dikenakan oleh system hukum.  

 

Sudah lama ditetapkan bahwa anggota masyarakat memiliki satu ‘duty of care’ terhadap 

yang lainnya. Tahun belakangan Acts of Parlement menempatkan satu tanggung jawab 

baru terhadap kelompok tertentu.  

 

General duty of care kepada orang lain ini menimbulkan kebutuhan atas asuransi public 

liability. Bentuk asuransi ini mengambil peduli atas keinginan untuk perlindungan 

terhadap konsekwensi – konsekwensi keuangan atas tuntutan untuk bertanggung jawab 

membayar kompensasi kepada seorang anggota public. Anggota publik ini mungkin saja 

seorang pelanggan yang memasuki satu toko, tergelincir saat masuk rumah, ketimpa 

sesuatu dari atas rumah mengakibatkan luka.  

 

Jika seseorang mengakibatkan luka ketika sedang mengemudi kendaraan, atau ketika 

sedang bepergian untuk urusannya, bentuk – bentuk khusus dari asuransi public liability 

timbul:  

� Polis motor third party; 

� Polis Part of the household; 

� Dan polis personal liability; 

 

Semuanya ini diluar dari cakupan bab ini namun prinsip – prinsipnya sama. (Polis motor 

didiskusikan pada bab 9, sama halnya dengan aspek liability kontraktor dan pemilik  

engineering plant yang dibahas pada bab 8. 

 

Polis – polis lain dikembangkan untuk mencover situasi – situasi spesifik: 

� Untuk liabilities dimana employer dapat mengalami tuntutan dalam hal 

karyawan mereka. 



 

 

                  

 

 
105

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

� Polis – polis Product liability dan Product guarantee berkenaan dengan 

tanggung jawab bagi produk – produk dijual. Menjamin apa yang dikecualikan 

dari polis public liability: bila mana mengacu pada yang pertama, maka ketika 

produk menyebabkan luka (contohnya satu garment memuat sisa – sisa kimia 

dan menyebabkan keluhan terhadap luka pada kulitnya; sedangkab bilamana 

kasusnya yang kedua, jika produk gagal untuk berfungsi sesuai dengan apa yang 

sudah dilakukan. Asuransi produk liability selalu digabungkan dengan public 

liability dan dijual sebagai kesatuan.  

� Orang – orang professional (akuntan, pengacara, arsitek, dokter dan lain – lain) 

dapat mengasuransikan special liabilities mereka dengan satu polis yang dikenal 

dengan polis professional indemnity untuk menjamin konsekwensi contohnya 

jaminan atas konskwensi dari pemberikan kesalahan atas advice dan treatment..  

� Koran dan alat publikasi yang sama dapat mengasuransikan akibat – akibat kata 

– kata yang mengandung polis libel dan slander.  

� Senior officers dari satu perusahaan mempunyai kewajiban yang secara statutory 

dan konsekwensi  tumbangnya harus comply terhadap polis liabilities kepada 

direktur dan officers. 

 

Apakah orang – orang secara hukum bertanggung jawab atau tidak, mereka – mereka 

sebagai receivers yang mengajukan satu kompensasi yang sudah termasuk biaya – biaya 

hukum yang begitu banyak dalam usaha pembelaan. Biaya – biaya inilah yang dapat 

diasuransikan biasanya menjadi satu bagian di polis. Biaya – biaya ini dapat 

diasuransikan secara terpisah dalam polis legal costs dan expenses.  

 

 

B. STATUTORY REGULATIONS AND LEGAL PRINCIPLES      

 

Terdapat banyak prinsip – prinsip hukum, Undang – undang hasil parlement dan 

peraturan – peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang liability 

insurance. Prinsip – prinsip yang berkenaan dengan employer’s liability insurance adalah 

hal yang paling penting karena dijadikan sebagai asuransi wajib.  

 

B1. EMPLOYERS’ LIABILITY (COMPULSORY INSURANCE) ACT 1969 

 

Employers’ liability (compulsory Insurance) act 1969 mensyaratkan bahwa:  

 

“Setiap employer yang melakukan usahanya di Great Britain Inggris harus 

mengasuransikan dan selalu mengasuransikan, dalam satu atau dua polis yang 

diperkenankan dari satu atau beberapa penanggung terhadap risiko tanggung gugat 

(liability) untuk luka badan atau penyakit yang diderita karyawannya yang terjadi dan 

selama bekerja di Inggris untuk usahanya, tetapi kecuali sepanjang diatur dalam aturan 

– aturan yang diberlakukan sudah termasuk luka badan dan penyakit yang terjadi di luar 

Inggris.” 
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Penjelasan lanjut dari Undang – Undang tersebut: 

� Satu ’approved policy’ artinya satu polis asuransi tidak mengacu pada setiap 

kondisi – kondisi dan pengecualian – pengecualian yang tidak diperkenankan 

oleh aturan – aturan ini; 

� Satu ’authorised insurer’ adalah satu badan hukum yang berizin untuk 

mengeluarkan jenis bisnis (liability insurance) oleh HM Treasury (setingkat 

Department dalam pemerintahan);  

� Seorang ‘employee’ merupakan seseorang yang memasuki atau bekerja dalam, 

kontrak perjanjian kerja dengan seorang employer  apakah kontrak berupa 

buruh kasar, pegawai administrasi dan apakah kontrak dibuat dalam bentuk 

penegasan diatas kertas atau tersirat (expressed or implied) atau secara lisan 

atau tertulis. 

 

Tujuan dari Perundang – undangan ini memberikan rasa aman kepada employees (para 

pekerja) jika mendapatkan satu musibah kecelakaan selama melakukan pekerjaan yang 

mana majikan / perusahaan menjadi bertanggung jawab.  

 

Undang – undang membebaskan employer (pemberi kerja) bilamana employeesnya  

merupakan suami,istri, ayah, ibu, kakek, nenek, ayah tiri, ibu tiri, saudara laki – laki, 

saudara perempuan. Beberapa employers juga dibebaskan , contohnya industri – 

industri yang dinasionalisasikan, otoritas polis dan otoritas setempat. Hal ini bukan 

berarti employees dalam area ini tidak dapat dituntut untuk kompensasi: jika employers 

memilih untuk tidak mengasuransikan, setiap legal liability harus dipenuhi dengan 

menggunakan sumber – sumber keuangan mereka sendiri.  

 

Dalam hal absennya asuransi, banyak employers kecil menjadi bangkrut jika harus 

membayar jumlah besar uang sebagai kompensasi. Bila terjadi bangkrut, pekerja yang 

luka tidak mendapatkan perlakuan yang wajar dan bisa hanya menerima sebagian dari 

kompensasi sesungguhnya.  

 

Asuransi sekarang ini merupakan satu syarat – syarat hukum. Jika employer menjadi 

bangkrut, undang – undang lain yaitu, Third Parties (Rights Against Insurers) act 1930 

memindahkan hak – hak pemberi kerja ke dalam policy kepada pekerja. Akan tetapi, 

sayangnya jika satu employer bangkrut gagal mengasuransikan, maka pekerja tidak 

punya ganti rugi dan menjadi prioritas pertama bagi kreditur lain untuk penyelesaian 

pembayaran uang baginya. Dalam usaha untuk menyakinkan dimana para pekerja dapat 

memeriksa apakah employer sudah memenuhi ketentuan dalam undang – undang 

tersebut, yaitu Employers’ Liability (compulsory Insurance) General Regulations 1971 

menjadikan wajib bagi para perusahaan asuransi untuk mengeluarkan sertifikat 

asuransi. Sertifikat ini harus ditunjukkan harus ditunjukkan oleh employer pada setiap 

tempat usaha.  
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Regulasi yang sama juga memberlakukan sebagai berikut:  

 

� Larangan – larangan atas conditions tertentu dalam polis. Condition seperti: 

- Prosedur claim, 

- reasonable care, 

- Taat pada ketentuan akan ’Health & Safety requirements, 

- Menyimpan dan memberikan catatan – catatan atau informasi.  

  

� Satu minimum ganti rugi sebesar 5 juta pounds (aslinya 2 juta pounds)  dalam 

hal klaim yang menyangkut pada setiap satu atau lebih para pekerja yang terjadi 

untuk setiap satu kejadian; 

� Jaminan untuk employees tidak mesti di Inggris, Namun juga diluar Inggris yang  

sedang bekerja untuk satu periode yang berkesinambungan  tidak lebih dari 14 

hari; 

� Memproduksi dan menginspeksi polis atau sertifikat bilamana diminta.  

 

B2. OTHER REGULATIONS 

  

Peraturan selanjutnya dibuat untuk ketentuan lebih lanjut:  

 

� Peraturan yang dikenal the 1971 Exemption Regulations membuat daftar 

dengan 23 kategory yang dikecualikan dari Undang – Undang 1969. 

� Peraturan yang dikenal dengan the 1974 Amendment Regulations mengizinkan 

satu sertifikat dengan menghapuskan tujuan dari perundang – undangan yang 

relevan. Hal ini memungkinkan satu wording sertifikat dapat digunakan dibagian 

lain yaitu di British Isle (diluar dari Inggris). Karena The Isle of Man, the Channel 

Island dan Irlandia Utara masing – masing punya Perundang – undangan yang 

terpisah namun sama isinya. Peraturan – Peraturan ini membenarkan serfitikat 

untuk aplikasikan dalam setiap territorial tanpa menyebutkan legislation secara 

spesifik.  

� Peraturan yang dikenal dengan the 1975 Offshore Installations (Application of 

the Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act 1969) Regulations 

memperluas jaminan yang ada di Undang – undang tersebut terhadap pekerjaan 

installasi di lepas pantai didalam wilayah Inggris. Persyaratan – persyaratan juga 

memberlakukan pemberi kerja / Perusahaan/pekerja asing (kecuali pekerja asing 

perlu bekerja dalam satu installasi lebih dari 7 hari sebelum jaminan diminta – 

penalty diberlakukan untuk setiap harinya atas satu jaminan yang seharusnya 

beroperasi namun tidak dioperasikan)  

 

Perundangan – undangan lain dari Parlement yang membuat liability tetap exist. 

Undang – undang tersebut meliputi:  

� Health & Safety at Work etc Act 1974; 

� Motor Vehicles (Compulsory Insurance) Regulations 1992; 
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� Sex Discrimination Act 1974; 

� Companies Act 1948; 

� Insolvency Act 1986; 

� Various Law Reform Acts.  

 

B3. LAW OF TORT 

 

Berbagai bentuk – bentuk hukum Tort menjadikan acuan dasar dari Legal liability yang 

diasuransikan pemegang polis (tertanggung). Tort merupakan hukum yang menyangkut 

civil wrongs.  

 

Terdapat beberapa torts:  

 

� Negligence; 

� Nuisance; 

� Trespass; 

� Defamation; 

� Strict liability; 

� Statutory liability; 

� Vicarious liability; 

 

Mayoritas kompensasi claim dalam asuransi public liability adalah klaim atas negligence. 

Dalam employers’ liability insurance claim – claim merupakan satu gabungan antara 

negligence dan statutory liabilities. Defamation masuk dalam asuransi libel dan slander. 

Torts lainnya bukan tidak diasuransikan namun tidak menjadi dasar banyak klaim yaitu 

bilamana tort timbul maka liability mungkin masuk pada polis – polis public liability.  

 

� Negligence menyangkut masalah duty of care: Pelanggaran duty of care dapat 

menyebabkan legal injury yaitu negligence.  

� Torts of nuisance and trespass tidak begitu penting kali untuk dibahas lebih 

lanjut.  

� Defamation merupakan tort berupa pengungkapan hal – hal yang tidak benar 

tentang seseorang dan bisa mempengaruhi reputasi.  

� Strict Liabilities dan Statutory liabilities, menjadi peraturan yang dihasilkan 

melalui kasus hukum atau undang – undang parlemen. Peraturan – peraturan ini 

menempatkan tanggung jawab atas orang – orang jika beberapa hal spesifik 

terjadi. Dalam kasus – kasus ini, tidak perlu membuktikan setiap negligence. Satu 

contoh dari strict liability adalah aturan dimana jika sesuatu yang berbahaya 

terlepas, maka sipenjaga (keeper) dari sesuatu tersebut secara ketat 

bertanggung jawab atas luka  - luka atau kerusakan yang disebabkan. Jika 

seorang tertanggung mengontrol satu wadah air yaitu dalam satu waduk, hal ini 

akan dikategorikan sebagai sesuatu yang berbahaya jika terlepas: Sipenuntut 
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(claimant) tidak perlu membuktikan kelalaian (negligence), namun dia hanya 

membuktikan bahwa satu luka disebabkan escape tersebut.  

Satu Contoh dari statutory liability terjadi lewat Hotel Proprietors Act 1956 

dimana membuat pemilik hotel bertanggung jawab atas kerugian atau luka 

terhadap setiap property yang dibawa oleh satu tamu ke hotel sampai satu 

jumlah 50 pounds untuk setiap barang atau satu total 100 pounds untuk setiap 

seorang tamu.  Akan tetapi, jika pemilik pemilik hotel gagal untuk melaksanakan 

aturan tersebut atau pihak hotel lalai atau property yang titip untuk disimpan 

aman, maka liability tidak dibatasi.  

  

  

� Vicarious Liability merupakan prinsip hukum dimana membuat seseorang secara 

hukum bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Hal ini sangat jelas dilihat 

dalam semua bentuk liability insurance, yaitu employer menjadi bertanggung 

jawab atas tindakan (kelalaian) dari pekerjanya. Polis – polis semuanya 

menjamin vicarious liability dan para penanggung tidak berusaha untuk 

menerapkan hak – hak subrogasi. 

 

B4. APPLICATION OF PRINSIP – PRINSIP HUKUM ASURANSI LIABILITY 

 

Sebagaimana bentuk asuransi lain dan sebagaimana yang sudah didiskusikan dalam bab 

2, prinsip – prinsip hukum: Utmost good faith, Indemnity, insurable interest, 

subrogation, contribution dan proximate cause berlaku, tetapi beberapa aspek yang 

secara khusus berhubungan:  

 

� Menyangkut utmost good faith dan insurable interest, tentang calon 

tertanggung (proposer) harus mengungkapkan semua fakta – fakta yang 

berkaitan dengan risiko yang akan diasuransikan kepada penanggung sebelum 

kontrak asuransi berlaku. Moral hazard adalah sesuatu yang terpenting: 

keterangan – keterangan seperti sejarah sebelumnya tentang claim – claim dan 

attitude proposer untuk bertindak hati – hati menjadi satu pertimbangan untuk 

menerima bisnis yang ditawarkan. Catatan dimana peraturan asuransi 

compulsory (wajib) baru saja dijelaskan menekankan bahwa asuransi employer 

liability tidak mengizinkan satu penanggung menghindari pembayaran klaim 

bilamana terjadi pelanggaran atas pengungkapan fakta  ‘breach of duty to 

disclosure’). 

� Setiap organisasi dan seseorang punya duty of care dengan potential 

menghadapi liability. Secara teori satu indemnity adalah mudah untuk 

menghitung, yaitu jumlah uang harus diberikan sebagai ganti rugi oleh satu 

pengadilan. Faktanya sangat sedikit kasus – kasus yang diselesaikan lewat 

pengadilan dan penanggung berusaha untuk menyelesaikan atas dasar apa yang 

akan diputuskan oleh pengadilan jika satu kasus tidak dibawa ke pengadilan. 

Dalam asuransi employers’ liability terdapat satu ketentuan batas minimum dari 
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indemnity yaitu 5 juta pounds. Namun ada faktanya bahwa terdapat polis – polis 

dengan limit indemnity 10 juta pounds.  

� Subrogasi jarang digunakan. Normalnya terdapat orang lain yang bertanggung 

jawab atas tindakannya yang menyebabkan terjadinya claim. Bahkan jika 

seseorang atau  teman sekerja benar – benar melakukan tort, prinsip hukum 

Inggris tentang vicarious liability membuat employer bertanggung jawab.  

� Contribution dan proximate cause hanya beroperasi pada asuransi property dan 

interruption.  

 

 

C. POLICY COVER AND THE INDEMNITY PROVIDED 

 

Setiap polis liability, apakah employers’, public, produk, professional, directors’ dan 

officers’, libel dan slander, memberikan cara indemnity yang sama kepada tertanggung; 

polis – polis melindungi tertanggung terhadap legal liability kepada pihak ketiga, dan 

berjanji untuk membayar biaya hukum dalam usaha pembelaan tuntutan. Besar yang 

actual dari indemnity yang diberikan bervariasi.  

 

C1. EMPLOYERS’ LIABILITY INSURANCE 

 

Satu polis employers’ liability menjamin bahwa bagian dari legal liability dari employer 

yang berkaitan pada luka badan atau penyakit yang diderita seorang pekerja dan yang 

timbul akibat dan selama melakukan pekerjaannya. Polis hanya memberikan ganti rugi 

dalam hal legal liability, namun bukan setiap tanggung jawab moral yang mungkin 

terlibat. Terdapat banyak kecelakaan yang benar – benar kecelakaan. Kemudian pekerja 

harus percaya pada system social security untuk setiap benefit sebab tidak ada kelalaian 

dari orang lain.  

 

Wordings bervariasi diantara penanggung, namun umumnya polis memberikan satu 

indemnity kepada tertanggung untuk:  

 

‘ legal liability untuk kerugian (termasuk ongkos dan biaya hukum) dalam hal terjadinya 

luka badan atau meninggal, penyakit atau sakit yang diderita oleh setiap orang dalam 

satu kontrak kerja dengan tertanggung dan disebabkan selama periode asuransi, terjadi 

selama dan waktu kerja yang diberlakukan tertanggung yang berhubungan dengan 

usaha yang terjadi dalam batas – batas wilayah.  

 

Definisi dari satu employee agak sederhana. Akan tetapi, satu keperluan administrasi 

dan tanpa mengganggu status hukumnya, para penanggung umumnya memperluas 

kategori atas direct employee dengan mencakup liability kepada para buruh yang bukan 

employee tertanggung. Asalkan dijamin dengan dikenakan premi, maka penanggung 

akan berurusan dengan claim dari:  
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� Self-employed persons (orang – orang yang dipekerjakan sendiri tidak ada 

kontrak); 

� Orang – orang yang dipekerjakan dalam buruh yang disub-kontrakkan; 

� Penyalur kerja dan buruh yang disediakan mereka; 

� Orang – orang yang disewa atau dipinjam oleh tertanggung dalam satu 

kesepakatan dimana orang tersebut dianggap dipekerjakan oleh tertanggung; 

� Orang – orang yang  bekerja berdasarkan pengalaman dan skema yang sama.  

 

Luka atau penyakit ’harus timbul dari selama dan saat melakukan pekerjaan’. 

Merupakan satu pertanyaan atas fakta apakah seperti ini kasusnya. Banyak kasus kasus 

hukum yang disidangkan di pengadilan untuk memutuskan point ini.  

 

Pertanyaan timbu seperti kapan mulai bekerja  dan berakhir. Apakah harus dimulai 

ketika memasuki premise tempat kerja, bahkan ketika si pekerja datang lebih awal dari 

jam mulai bekerja? Apakah bisa terjadi saat si pekerja berada di luar premise yang 

melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain? Apakah masih dalam masa 

melaksanakan pekerjaannya, jika dia sibuk dengan aktivitas pribadinya? Pemikiran 

umum biasanya memberikan jawaban hukum terhadap pertanyaan di atas yaitu: 

berkerja lebih awal bukan berarti membebaskan employer  dari liability dan biasanya 

mungkin membedakan antara perjalanan dari dan ke tempat kerja normal (waktu dan 

biaya tidak dibayar) dengan perjalanan ke satu tempat lain (dengan waktu dan biaya 

dibayar oleh employer) yang memberikan satu arahan yang baik tentang bagian dari 

waktu kerja.  

 

Dari waktu ke waktu perselisihan terjadi tentang apakah penanggung employers’ 

liability atau motor bertanggung jawab untuk membayar klaim kepada employee yang 

luka.  

 

Luka yang timbul yang berhubungan dengan usaha. Trade dan bisnis adalah satu fitur 

yang penting dari rating system dan penanggung akan membatasi jaminan untuk trade 

atau aktifitas tertentu dimana satu premi yang harus dibayarkan. Akan tetapi hal ini 

biasanya sudah termasuk:  

 

� Kepemilikan, pemeliharaan dan perbaikan premises yang digunakan 

berhubungan dengan bisnis; 

� Ketentuan dan pengaturan terhadap organisasi / usaha kanteen, club, sports, 

athleticm social and walfare, untuk benefit pekerja tertanggung; 

� Bantuan pertama,  fire dan ambulance service, pekerjaan pribadi yang dikerjakan                        

satu pekerja tertanggung (dengan seijin penanggung) bagi setiap direktur, mitra 

dan pekerja tertanggung  

 

Dengan demikian perluasan diberikan bagi aktivitas pendukung usaha tertanggung yang 

secara tidak langsung merupakan bagian dari usaha.  
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Wording di atas mengacu pada ’bodily injury atau penyakit yang terjadi selama masa 

periode asuransi’. Penggunaan kata – kata ’timbul’ dan ’menjadi kelihatan’ secara 

sengaja dihindari. Beberapa penanggung menggunakan kata ’terjadi’. Tindakan – 

tindakan hukum yang melibatkan luka personal harus secara normal dimulai sejak 3 

tahun dari tanggal kecelakaan. Beberapa penyakit berkembang dalam satu periode 

waktu dan bisa saja tidak kelihatan sampai oada beberapa tahun setelah penyakit 

tersebut pertama kali muncul, bisa jadi setelah polis sudah jatuh tempo. Employee 

mungkin tidak sadar atas penyakit dan dengan demikian tidak dapat membawa 

tuntutannya terhadap employernya pada sejak ditemukannya penyakit tersebut. 

Limitation Acts sekarang memperbolehkan satu tuntutan dalam 3 tahun semenjak 

tanggal sipenggugat menyadari akan penyakit yang terjadi. Asalkan penyakit dan luka 

terjadi dalam periode asuransi, penanggung periode asuransi, maka penanggung akan 

bertanggung jawab dan tidak lagi penting bahwa polis sudah berakhir. Bilamana satu 

penyakit dimulai secara berangsur – angsur(contohnya pneumoconiosis, kanker, 

asbestosis dan tuli) mungkin ada beberapa penanggung yang menjamin employee 

dalam satu kurun waktu. Adalah biasa bagi mereka bagi mereka untuk sepakat membagi 

claim secara proporsional sesuai dengan periode polis mereka. Kesulitan – kesulitan 

sangat jelas muncul jika penanggung telah menghancurkan catatan (arsip-arsip) mereka  

atau jika tertanggung tidak dapat melacak penanggung – penanggung beberapa tahun 

lalu. Untuk memecahkan masalah polis – polis yang tidak terlacak atau polis yang 

mungkin punya endorsement yang terbatas, beberapa penanggung sekarang bersedia 

mengeluarkan endorsement yang terbatas atau dengan beberapa penanggung bersedia 

untuk mengeluarkan polis retroactive policy, beberapa atau retrospective cover. Hal ini 

dikeluarkan dengan apa yang dimaksud dengan claim made basis. Artinya bahwa 

penanggung bertanggung jawab untuk claims made selama periode asuransi sekalipun 

peristiwa sudah terjadi di masa lampau.    

 

Polis retroactive akan mengecualikan setiap risiko atas asuransi yng lebih spesifik 

berlaku dan juga dimana satu indemnity atas satu polis sebelumnya tidak ada sebab 

adanya satu pelanggaran atas kondisi polis, non-disclosure atau misrepresentasi.  

 

Limit indemnity atas polis sesuai hukum harus 5 juta pounds terhadap claim yang 

berhubungan dengan satu atau lebih pegawai yang timbul dari setiap satu kejadian. 

Karena begitu besar jumlah kerugian yang diberikan kepada karyawan yang luka atau 

kepada ahli warisnya, khususnya bilamana lebih dari satu karyawan mengalami luka 

atau tewas. Penanggung telah menetapkan satu limit sebesar 10 juta pounds untuk polis 

yang tak terbatas beberapa tahun lalu. Limit lebih tinggi dari angka ini dapat diatur 

bergantung situasi dan ketersediaan reasuransi yang cukup.   
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C2. PUBLIC LIABILITY INSURANCE 

 

Polis asuransi public liability melindungi pemegang polis terhadap legal liability kepada 

pihak ketiga baik untuk luka badan maupun untuk setiap kerugian atau kerusakan pada 

property.  

 

Jaminan biasanya membuat rujukan pada ‘accident’ atau ‘accidental’ dalam wording. 

Bilamana kata – kata ini tidak digunakan, maka adalah normal untuk memberlakukan 

pengecualian untuk luka atau kerusakan yang disebabkan dari tindakan atau kelalaian 

yang disengaja dari tertanggung  dan yang benar – benar sudah diharapkan dalam hal 

sifat dan keadaan dari tindakan dan kelalaian. Bilamana kata – kata ‘accidental’ muncul 

di operative clause, adalah tanggung jawab dari tertanggung yang membuktikan bahwa 

satu kecelakaan telah terjadi. Bila mana kata ini tidak digunakan dan pengecualian 

dilekatkan, maka beban pembuktian beralih kepada penanggung, yang harus 

membuktikan beroperasinya klausula pengecualian yaitu untuk membuktikan bahwa 

penyebabnya bukan satu accident.  

 

Wording mana saja digunakan, maksudnya adalah sama, menamai jaminan peristiwa – 

peristiwa yang bersifat tidak terduga dan tidak diharapkan (fortuitous atau unexpected 

events). Operative clause bisa memberikan jaminan untuk:  

 

Legal liability untuk kerugian (termasuk pengeluaran dan biaya – biaya tuntutan) untuk 

accidents yang menyebabkan luka badan atau kematian, penyakit atau sakit yang 

diderita setiap orang yang bukan bekerja atau kerja magang dengan tertanggung, atau 

kecelakaan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada material property milik 

orang lain dan terjadi selama periode asuransi, yang timbul atas berkaitan dengan 

bisnis.  

 

‘legal liability’ 

‘legal liability’ sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengacu pada semua bentuk – 

bentuk liability, contohnya negligence, nuisance, trespass, strict liability, liability atas 

undang – undang dan kontrak dan vicarious liability.  

Beberapa polis juga menjamin liability untuk:  

� Accidental obstruction; 

� Accidental trespass; 

� Accidental nuisance; 

� Accidental yang mengganggu pedestrian (pejalan kaki), road, rail, udara, lalu 

lintas air. 

 

‘accident’  

Interpretasi kata ‘accident’ menyebabkan masalah – masalah dari waktu ke waktu. Hal 

ini memiliki arti yang berbeda dalam statutory berbeda dan konteks perjanjian: 
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� Telah diputuskan menjadi satu kecelakaan bila pelajar tewas oleh kepala 

sekolah. Adalah satu kecelakaan dari sudut pandang kepala sekolah karena tidak 

diharapkan. Kasus Trim Joint School Board v. Kelly (1994). 

� Telah ditemukan bukan merupakan satu kecelakaan  bila seorang tertanggung 

menembakkan dengan sengaja dan membunuh seseorang, tidak secara sengaja. 

Kematian bukan merupakan accident karena hal ini foreseeable: Gary v. Barr 

(1971).  

 

Gradually operating causes (penyebab yang beroperasi secara berangsur – angsur) tidak 

dipandang sebagai accidental. Contohnya dalam hal terjadinya demolition work 

(pekerjaan penghancuran) debu bisa memasuki lokasi toko dan merusakkan stock. 

Kebanyakan penanggung tidak menganggap hal ini merupakan accidental karena tidak 

ada satu peristiwa spesifik yang menyebabkan kerusakan dan sebab hal ini merupakan 

akibat yang tidak dihindari dari demolition work. Kerusakan tidak diganti oleh polis 

liability. Berbeda jika satu dinding bangunan yang tidak diharapkan rubuh selama 

demolition, hal ini dapat dikatakan bahwa akan terjadi kecelakaan dan kerusakan akibat 

debu yang ditimbulkan akan dijamin oleh polis public liability.  

 

 Polusi merupakan satu accident yang mungkin atau tidak mungkin terjadi selama satu 

periode waktu. Bisa saja satu kejadian tunggal contohnya bilamana terjadi tank minyak 

pecah dan minyak masuk ke sungai dan menyebabkan kerusakan pada supplies air dan 

ikan. Liability akan diterima untuk satu individual event (tapi lihat pengecualian 

berikutnya) namun hal ini bukan maksud untuk memberikan jaminan atas terjadinya 

operasi berangsur – angsur dan akibat yang tidak terelakkan terhadap satu proses yang 

panjang atas polusi. Terdapat juga masalah dengan aspek jaminan atas tidak adanya 

luka badan dan kerusakan property. Kerugian finansial tanpa kerusakan secara fisik yang 

dapat disebabkan dari polusi suara dan bau seperti bau dari pabrik pupuk yang 

mengganggu satu usaha. Bila polis memberikan jaminan liability atas accidental 

nuisance, tertanggung dapat diberi ganti rugi namun akan ada kesulitan – kesulitan atas 

interpretasi accidental dan semua claim kerugian ekonomi yang tidak langsung tidak 

dapat diganti.  

 

’bodily injury’ 

Polis biasanya menjamin luka badan, bukan personal injury (istilah yang terakhir ini 

adalah claim – claim non-bodily injury seperti libel, slander, atau penahanan yang salah) 

 

’material property’ 

Interpretasi kata ’property’ juga harus dipertimbangkan. Dalam pemahaman legalnya, 

hal ini dapat mencakup real property (bangunan atau tanah yaitu real estate) kerugian 

keuangan, sejumlah uang, dan kepentingan – kepentingan yang intangible seperti hak 

cipta, hak patent, trade marks dan kerugian ekonomis. Hal ini bukan yang dimaksud 

sama sekali akan tetapi penanggung bermaksud untuk menjamin kerusakan fisik kepada 

material property dan kecuali didefinisikan dalam istilah property di polis, penanggung 
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tidak menjamin sesuatu risiko yang unintended. Untuk menghilangkan potensi 

ambiguity, kebanyakan penanggung mencantumkan kata ’material’ dalam operative 

clause.  

 

’Period of Insurance’  

Operative clause juga mempertegas ’periode asuransi’ sebagaimana dijelaskan pada 

asuransi employers’ liability, accident harus terjadi selama masa polis. Adalah polis 

harus beroperasi bilamana satu accident terjadi dan penanggung bertanggung jawab. 

Baik klaim luka badan dan klaim property damage dapat terjadi karena peristiwa pada 

masa lampau ketika polis berlaku pada saat itu dijamin.Aspek liability ini jelas 

menimbulkan masalah bagi penanggung yang nyata – nyata menghadapi banyak biaya 

klaim saat ini dibandingkan dengan nilai premi yang dikumpulkan beberapa tahun lalu. 

Seiring dengan waktu yang berlalu dan inflasi untuk berbagai macam kebutuhan, 

makanya hal menjadi satu situasi yang tidak mungkin untuk mencadangkan dana lebih 

banyak lagi.  

 

Sebagaimana dalam asuransi employers’ liability, adalah mungkin untuk polis – polis 

untuk dibuat atas dasar ’claim made’ basis. Basis ini menjamin klaim saat ini dengan 

premi sat ini. Polis menjamin klaim – klaim yang terjadi selama period asuransi saat ini. 

Tanpa memandang kapan accident terjadi. Artinya bahwa penanggung tahu liability 

mereka dalam satu polis dengan premi yang sudah diterima. Pemberitahuan atas satu 

kejadian atau kerugian yang mungkin menciptakan satu klaim.  

 

Sekalipun hal ini disarankan bahwa wording ’claims made diperkenalkan utamanya 

untuk manfaat dari penanggung, dari sudut pandang penanggung terdapat juga 

keuntungan – keuntungannya. Satu polis yang dikeluarkan dengan bentuk yang sudah 

up-to-date akan memberikan jaminan yang lebih luas dan limit indemnity yang lebih 

besar dari polis yang lama. Terdapat juga kelemahan – kelemahannya sebagai berikut:  

 

� Wording polis yang berbeda dan interpretasi yang berbeda muncul berhubung 

bilamana claim harus diputuskan dan bila kejadian harus terjadi.  

� Bilamana satu tertanggung mengubah dari wording ’occurrence’ ke wording 

’claims made’ maka akan terdapat satu gap dalam jaminan. Polis sebelumnya 

tidak menjamin kerusakan yang terjadi setelah polis sudah berakhir dan polis 

saat ini tidak menjamin atas pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya satu 

tanggal tertentu yang mungkin tanggal permulaan atau tanggal yang sudah 

lewat.  

� Penanggung dengan polis ’claims made’ bisa saja menolak perpanjangan dan 

satu tertanggung mungkin menjadi tidak terlindungi atas kejadian – kejadian 

yang sudah terjadi namun klaim belum dibuat. 

� Dikeluarkannya polis claims made membutuhkan full disclosure oleh calon 

tertanggung atas semua klaim – klaim yang sudah lampau dan semua klaim yang 

potensial atau kejadian yang mungkin timbul menjadi claim di masa mendatang. 
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Selalu sulit bagi calon tertanggung untuk memberikan satu full disclosure atas 

semua klaim dan hal ini terjadi satu innocent misrepresentation mengakibatkan 

polis yang aktif jadi voidable.  

 

’business’  

Bisnis dari tertanggung akan ditegaskan dengan jelas pada schedule polis. Adalah 

maksud penanggung untuk menjamin risiko – risiko dari bisnis yang ditegaskan dan 

premi berdasarkan jenis bisnis tersebut. Beberapa pemegang polis memiliki lebih dari 

satu bisnis  dan mereka harus menyakinkan bahwa semuanya sudah diungkapkan dan di 

disebutkan jika ingin semuanya diasuransikan.  

 

Sebagaimana dengan asuransi employers’ liability, polis secara otomatis mencakup 

liability untuk aktifitas penunjang tertanggung seperti menjalankan usaha kantin, 

menyediakan ambulans, first aid, dan fasilitas pemadam kebakaran dan usaha olah raga 

dan social clubs.  

 

C2A. LIMIT OF INDEMNITY  

 

Polis akan memiliki satu limit indemnity, dispesifikasikan schedule, berupa maksimum 

yang akan dibayar untuk setiap satu kejadian atau kecelakaan (atau satu rangkaian dari 

peristiwa yang didatangkan dari satu sumber atau asal penyebab). Batas ini biasanya 

merupakan unlimited dalam jumlah selama periode asuransi.  

 

Limit liability berlaku pada kerugian yang diberikan kepada si penuntut dan pengeluaran 

serta biaya – biaya klaim. Sebagai tambahan, penanggung juga membayar pengeluaran 

dan biaya yang dikeluarkan dengan persetujuan tertulis dalam hal:  

 

� Pembelaan dari setiap klaim; 

� Perwakilan dari tertanggung:  

- pada setiap investigasi atau investigasi atas kecelakaan fatal yang 

menyangkut kematian, 

- atas kehadiran pada setiap sidang dalam pembacaan perkara atau sidang 

pada pengadilan yang lebih tinggi menyangkut pelanggaran statutory 

duty yang menghasilkan kerugian atas luka dan kerusakan.  

Dalam kaitannya dengan claims mad terhadap penanggung yang ada di North America, 

penanggung dapat menerapkan limit indemnity yaitu sudah termasuk jumlah semua 

biaya – biaya dan pengeluaran).  

 

Jumlah dari limit of indemnity yang berkenaan dengan setiap kejadian tunggal harus 

secara hati – hati di seleksi oleh tertanggung. Tertanggung harus diminta untuk memilih 

limit indemnity yang cukup. Apa yang dimaksud dengan cukup akan bergantung pada 

bisnis tertanggung dan setiap keadaan yang khas atas bisnis. Inflasi, perundang – 

undangan dan tingkat batas yang naik atas kompensasi akan membuat angka – angka 
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kerugian semakin lebih besar dari awalnya. Satu limit yang cukup pada satu atau dua 

tahun sebelumnya dapat menjadi tidak cukup sekarang. Banyak claim – claim luka 

badan sampai dengan nilai 1 juta pound. Jika beberapa orang mengalami luka serious 

dalam satu kecelakaan yang sama, jumlah yang sangat besar dari uang yang akan 

diberikan. Kerusakan pada property dapat mengakibatkan satu kerugian yang sangat 

besar sampai jutaan pounds. Satu kecelakaan yang disebabkan kerusakan kebakaran 

pada satu pabrik bisa melibatkan jumlah yang lebih besar pula. Satu limit indemnity 

antara 1 juta pound dan 5 juta atau bahkan bisa yang lebih besar untuk risiko – risiko 

khusus untuk dipertimbangkan.  

 

Jika satu limit tidak cukup dipilih, tidak hanya yang akan dibiayai untuk setiap 

kompensasi diluar limit indemnity tetapi juga membuat mereka tetap membayar satu 

proporsi pengeluaran dan biaya – biaya hukum.  

 

C3. PRODUCTS LIABILITY INSURANCE 

 

Product liability insurance berkenaan dengan legal liabilities tertanggung untuk luka 

badan pada orang – orang atau kerusakan pada material property yang disebabkan oleh 

produk – produk atau barang – barang. Risiko – risiko ini terkadang dikecualikan (lihat 

section E) dari polis – polis liabilities. Ada beberapa cara untuk memberikan jaminan:  

 

� Pengecualian pada polis public liability secara sederhana dapat dihilangkan; 

� Satu polis terpisah dapat dikeluarkan; 

� Satu polis liability gabungan dengan 2 section yang terpisah dapat dikeluarkan; 

 

Metode mana saja yang dipilih, adalah tidak biasa bagi seorang penanggung untuk 

menawarkan products cover kecuali mereka sudah punya asuransi public liability. 

Beberapa dapat mempengaruhi sejumlah individu; yang lainnya dapat menyebabkan 

satu catastrophe. Tragedi thalidomide menyangkut satu resep obat seorang ibu yang 

sedang mengandung untuk menghindari morning sickness yang menyebabkan anaknya 

lahir dengan cacat. Hal ini membuat banyak klaim dari berbagai penjuru dunia dan 

kompensasi yang sangat besar telah dibayar.  

 

Beberapa contoh dari bahaya – bahaya di berbagai perdagangan sebagai berikut:  

 

� Caravan manufacturers – cacat ringan dalam konstruksi dapat menyebabkan 

luka atau kerusakan.Cacat pada bagian tow bars dan kopling dapat 

menyebabkan klaim – klaim yang serius.  

� Concrete product manufacturers – load bearing beams (balok tiang pancang), 

jika cacat dibuat dapat mengakibatkan rubuh pada bangunan.  

� Electrical appliances – penggunaan bahan material yang cacat atau pemasangan 

yang tidak benar atas lapisan listrik, kettles dan besi dan peralatan yang sejenis 
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lainnya dapat menyebabkan klaim yang serius atas luka atau kematian atau 

kerusakan kebakaran terhadap property.  

� Fireworks – Kesalahan dalam persiapan atau pembuatan label dapat membuat 

konsekwensi serius bagi users (para pemakai).  

� Tools dan mesin – mesin, bahan yang cacat atau salah pabrikan dapat 

menyebabkan luka badan pada users dan kerusakan pada property. 

� Toys – pemakaian dengan hasil pengecatan dan bagian – bagian kecil dapat 

menyebabkan luka dan kematian. Mainan yang diimport selalu sangat 

berbahaya.  

� Tyres – Ban – ban yang baru dapat cacat produksi, vulkanisir dapat juga 

menyebabkan cacat. Kecelakaan pada kendaraan yang serius dapat 

menyebabkan luka dan jika menyebar atau ditangani dengan kurang hati – hati. 

 

Daftar tersebut tidak cukup sampai disini dan hal ini bukan hanya bicara produk saja 

yang mungkin kesalahan dalam beberapa cara, pengemasan dan instruksi juga 

bagian dari risiko potensial.  

 

Polis Product liability akan mendefinisikan ’goods’ sebagai:  

 

Goods atau products (termasuk containers, labeling instructions atau saran – saran 

yang diberikan dalam kaitannya usaha yang dikerjakan) dijual, dipasok, dipasang, 

diperbaiki, dirubah, diperlakukan atau dipasang oleh tertanggung semasa 

menjalan usahanya did an dari Great Britain, Northern Ireland, the Channel Islands 

atau Isle of Man atau Negara – Negara yang menghasilkan produk – produk.  

 

Wording bervariasi antara penanggung, namun basic cover adalah bergantung pada 

satu elemen ‘accident’ yang menyebabkan luka badan atau kerusakan yang 

disebabkan luka atau kerusakan yang menghasilkan dari supply produk.  

 

Operative clause dapat mencantumkan satu referensi ‘accidental’. Akan tetapi 

beberapa meniadakan kata ini dari polis – polis mereka dan simplenya memberikan 

jaminan jika produk menyebabkan luka pada orang – orang atau kerusakan pada 

property.  

 

Wording lain bisa merefer pada ‘ injury, kerugian atau kerusakan yang disebabkan 

oleh sifat atau kondisi dari produk atau kandungannya. Labelling yang salah 

dimaksud untuk dijamin dan jaminan polis harus termasuk liability yang ditimbulkan 

penjualan atas barang – barang yang salah.  

 

Limit Indemnity biasanya satu limit aggregate atas periode pertanggungan dan tidak 

satu jumlah per accident. Supply satu bungkus yang cacat dari satu barang atau 

bahan makanan yang terkontaminasi dapat menyebabkan konsekwensi yang paling 

dalam. Sepanjang tertanggung terlibat, terdapat hanya satu kecelakaan atau 
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kesalahan, namun satu kesalahan yang demikian dapat menghasilkan klaim yang 

beribu – ribu dari para penuntut yang dirugikan. Mungkin terdapat satu perselisihan 

dengan tertanggung tentang apakah satu accident atau kejadian atau jumlahnya: 

Sedikit penanggung bersedia menawarkan satu indemnity yang tak terbatas untuk 

satu catastrophe.  

Sekali lagi, sebagaimana dengan polis – polis liability lain, limit indemnity berlaku 

tidak hanya untuk kerugian namun juga atas pengeluaran dan biaya – biaya hukum. 

Biaya – biaya pembelaan dan representasi, kecuali di North America dijamin sebagai 

tambahan pada limit indemnity.  

 

Akhirnya dicatat bahwa tidak hanya pabrikan yang dapat memiliki satu product 

liability Namun juga para pengecer sebagai bagian dari pendistribusian dapat 

bertanggung jawab pada barang yang disupply kepada customers.  

 

C3A. PRODUCT GUARANTEE INSURANCE 

 

Asuransi Product guarantee merupakan satu perkembangan dari satu products 

liability insurance. Asuransi ini tidak menyangkut pada produk yang menyebabkan 

luka atau kerusakan, Namun produk yang gagal untuk membawa fungsi 

sesungguhnya. Realitasnya merupakan satu asuransi yang menjamin tanggung jawab 

tertanggung yang muncul atas hubungan dari kontrak perjanjian diluar dari tort. Jika 

satu produk disuppli kepada pembeli, pembeli berharap semuanya berjalan dengan 

baik.  

 

Sepanjang menyangkut pelanggan retail, hak – hak dan tanggung jawab ini sudah 

diperjelas pada undang – undang yaitu the Sale of Goods Act 1979 dan Unfair 

Contracts Terms Act 1977:  

 

� Undang – Undang yang pertama disebut di atas membuat ‘retailer’ secara 

ketat bertanggung jawab atas kerusakan yang berhubungan dengan barang – 

barang yang tidak fit untuk maksud dijual, atau kwalitas tidak dapat 

diperdagangkan atau tidak sesuai dengan satu contoh yang sudah diberikan; 

� Undang – Undang yang kedua melarang penjual barang menetapkan syarat – 

syarat dalam kontrak yang membatasi limit tanggung jawab mereka kepada 

pelanggan. Negligence atau kesalahan tidak dilibatkan karena liability adalah 

ketat.  

 

Polis menjamin biaya – biaya yang terjadi dalam perbaikan, renovasi, penggantian atau 

recalling barang – barang yang tidak sesuai dan cacat. Mempertimbankan biaya  - biaya 

yang terkandung dalam recalling mobil baru dimana ditemukan bagian yang tidak sesuai 

akan memberikan satu ide dimana akan memakan biaya tinggi.  
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Sebagaimana dengan asuransi product liability, limit liability harus merupakan satu 

aggregate untuk periode asuransi dan bukan untuk setiap satu kejadian.  

 

 

C4. PROFESSIONAL INDEMNITY 

 

Professional Indemnities menjamin orang – orang atau perusahaan yang professional 

untuk legal liabilities kepada pihak ketiga yang timbul dari kelalaian profesi mereka atau 

dari karyawan mereka.  

 

Profesi – profesi yang dapat diterapkan dalam asuransi ini adalah sebagai berikut:  

 

� Solicitors;  

� Accountants; 

� Architects dan surveyors; 

� Insurance dan stock brokers; 

� Doctors, dentist dan praktisi medis lainnya.  

 

Tidak hanya dapat menyebabkan luka badan atau kerusakan pada property melalui 

kelalaian mereka (yang dijamin oleh asuransi public liability), mereka bisa saja gagal 

untuk menggunakan keahlian dan kehati – hatian mereka seperti yang diharapkan 

kepada mereka, skill dan kehati – hatian di atas atau diluar dari duty of care yang 

normal.  

 

Untuk menggambarkan hal ini, bayangkan satu kantor broker asuransi. Jika karpet di 

kantor tersebut sudah usang dan berjumbai dan seorang tamu terjatuh di atasnya dan 

membuat sakit pada lehernya, hal ini adalah negligence dan broker polis public liability 

akan mempertahankan kasus ini dengan membayar jika diperlukan. Broker yang sama, 

ketika membuat review atas polis – polis clientnya bisa saja gagal dalam menunjukkan 

satu situasi yang serius tentang underinsurance pada polis kebakaran. Satu kebakaran 

terjadi pada pabrik clientnya dan perusahaan asuransi menolak untuk membayar penuh 

karena diterapkannya kondisi average. Ditemukan bahwa broker gagal dalam kewajiban 

professionalnya terhadap client dan bertanggung jawab atas kerugian pada nilai under-

insurance. Polis professional indemnity menjamin risiko ini. Situasi yang sama dapat 

terjadi pada satu praktisioner medis. Contohnya satu interpretation yang salah atas hasil 

sinar x-ray menyebabkan terjadinya satu operasi yang tidak perlu akan menyebabkan 

satu klaim kerugian dari pasien.  

 

Masih terdapat sejumlah kasus yang melibatkan para surveyor dimana mereka 

mengalami kegagalan untuk menentukan titik subsidence sebelum memberikan 

rekomendasi bagi calon pembeli satu property.  
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Liabilities ini semuanya dikecualikan dari polis – polis asuransi public liability. Umumnya 

tidak disebabkan oleh tort, tetapi akibat adanya hubungan kontrak antara pihak – pihak. 

Hal ini biasanya merupakan implied condition dalam satu kontrak untuk layanan antara 

satu profesional dan client dimana reasonable care dan skill akan dilakukan dalam 

memberikan layanan. Adalah konsekwensi dari satu kegagalan untuk melaksanakan 

kehati-hatian dan skillnya sehingga mengakibatkan kerugian pada clientnya, itulah yang 

dijamin oleh asuransi professional indemnity.  

 

Beberapa liability yang timbul dari satu prinsip hukum disebut dengan kasus Hedley  

Byrne dimana sekalipun tidak adanya hubungan secara kontrak, satu pernyataan yang 

salah menyebabkan kerugian keuangan atau fisik bisa mendatangkan satu klaim.  

 

Polis – polis dikeluarkan atas dasar ’claim made’ basis.  

 

C5. DIRECTORS’ AND OFFICERS’ LIABILITY 

Polis directors’ and officers’ liability merupakan produk asli baru – baru ini. 10 tahun 

terakhir atau lebih direktur perusahaan dan pegawai seniornya ditemukan bertanggung 

jawab secara personal atas kelalaian / negligence mereka dalam menjalankan 

perusahaan. Undang – undang juga membuat direktur perusahaan bertanggung jawab 

untuk tingkah laku dari perusahaan sehingga shareholders, kreditur, customers, pegawai 

dan lain – lain dapat sekarang menuntut direktur secara individu.  

 

Polis dapat dibagi 2 bagian: 

� Satu indemnity perusahaan dalam hal biaya – biaya yang timbul dalam 

memberikan ganti rugi seorang direktur terhadap keberhasilan pembelaan satu 

claim; 

� Satu indemnity kepada direktur dalam situasi dimana hal ini tidak dapat 

diperoleh dari perusahaan karena pembelaan tidak berhasil.  

 

Bagian kedua tersebut terjadi sebab perusahaan dilarang oleh Undang – Undang 

Companies Act 19985 dari memberi ganti rugi direktur bilamana pembelaan tidak 

berhasil namun diberikan oleh Companies Act 1989 untuk membeli asuransi untuk 

menjamin risiko ini.  

 

Liability dapat terjadi akibat kelalaian kurangnya kehati – hatian dan keahlian dalam 

melaksanakan kewajiban – kewajiban, contohnya saran atau pernyataan yang salah, 

khususnya dalam konteks merger atau takeover bilamana kegagalan untuk memahami 

hasil trend ekonomi dalam peramalan yang miskin atas performance perusahaan. Setiap 

undang – undang bisa ke perusahaan constitusi (seperti pinjaman yang berlebihan), 

pembayaran yang tidak diperkenankan, kegagalan untuk melakukan pengungkapan 

secara penuh tentang director dan kepentingannya atau kegagalan untuk tunduk pada 

peraturan – peraturan, dapat melibatkan satu director atau pegawainya secara personal 

bertanggung jawab. Liability dapat juga akibat kegagalan untuk mengatur asuransi yang 
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pantas; contohnya public liability,  juga dapat terjadi akibat failure untuk menjamin 

indemnity yang tidak penuh dengan jaminan inadequate of indemnity.  

 

Dalam ketentuan pada Solvency Act 1988, direktur bisa secara personal bertanggung 

jawab atas ‘wrongful trading’ dan liquidator mencari kontribusi dari mereka jika mereka 

gagal untuk melakukan tindakan yang wajar untuk mengurangi kerugian.  

 

Direktur dan officer polis, secara umum berhubungan dengan polis – polis liability, 

membayar setiap kerugian dan untuk biaya – biaya pembelaan yang berhubungan 

dengan klaim.  

 

 

C6 LIBEL AND SLANDER 

 

Libel dan Slander adalah bentuk – bentuk civil wrong. Adalah tidak dipraktekan untuk 

memperluas dalam polis general public liability karena kerugian diganti untuk luka yang 

di luar dari yang menyangkut kerugian fisik atau kerusakan (kerugian tersebut berupa 

reputasi seseorang). Media cetak harian dan tabloid akan membutuhkan jaminan ini. 

Risiko – risiko ini dapat diasuransikan sebagai satu perluasan pada satu polis 

professional indemnity.  

 

Polis menjamin konsekwensi dari:  

� Libel; 

� Slander terhadap hak terhadap barang; 

� Pelanggaran atas merek dagang, registered design, hak cipta, hak patent yang 

timbul dari hal – hal yang terkandung dari publikasi yang dispesifikasikan. Jenis 

dari intangible property selalu dihubungkan sebagai intellectual property.  

 

Polis – polis diterbitkan atas dasar ’claim made’ basis. Kerugian dan biaya – biaya 

tuntutan dijamin sebagaimana diinginkan seseorang. Sebagai tambahan, polis indemnity 

dalam hal withdrawal expenses yang dibayarkan oleh tertanggung timbul penarikan 

kasus atau perubahan dari setiap publikasi yang dispesifikasikan apakah diminta oleh 

penanggung atau oleh atas perintah satu pengadilan.  

 

Yang tidak biasa dalam asuransi liability, tertanggung diminta untuk tetap menanggung 

bebas satu persentase tetap atas setiap claim. Biasanya 10% meskipun bisa dinaikkan 

dalam kasus tertentu.  

 

Jaminan Slander yang penuh jarang diberikan kecuali satu perluasan pada polis – polis 

professional indemnity.  
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C7. LEGAL COSTS DAN EXPENSES INSURANCE  

 

Polis – polis yang digambarkan dalam section ini semua mencakup jaminan untuk biaya 

– biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan tertanggung dengan izin tertulis penanggung 

dalam pembelaan satu claim yang dibuat terhadap tertanggung. Akan tetapi terdapat 

areas dari bisnis asuransi jiwa dimana seseorang atau firma yang mungkin dihadapkan 

dengan legal expenses yang tidak berhubungan dengan setiap polis liability. Biaya – 

biaya ini mungking untuk tujuan sebagai berikut:  

� Menjalankan hak – hak hukum dalam satu pengadilan sipil; atau 

� Pembelaan dalam tindakan sipil dan kriminal.  

 

Artinya terdapat satu kebutuhan untuk perlindungan asuransi karena rata – rata 

individu atau perusahaan menemukan bahwa biaya – biaya perkara hukum sangat 

mahal. Asuransi yang dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan ini sudah tersedia dalam 

market asuransi beberapa tahun lalu. Di Inggris baru sampai dikeluarkannya undang – 

undang Criminal Law Act 1967 dimana asuransi yang demikian sangat memungkin untuk 

dibeli. The Health & Safety at Work etc. Act 1974 yang sudah termasuk kekuatan untuk 

menuntut individu untuk pelanggaran atas undang – undang sebagai tambahan untuk 

dorongan atas kebutuhan jaminan asuransi.  

 

Polis – polis employers’, public liability dan products liability semua dapat diperluas 

untuk menjamin biaya – biaya hukum yang dibebabkan dalam pembelaan tuntutan 

Health & safety baik bagi seseorang maupun firma tanpa memandang apakah ada 

seseorang yang mengalami luka badan atau penyakit.  

 

Terdapat satu variasi yang luas dari jaminan – jaminan berbeda tersedia, namun satu 

polis biaya – biaya hukum khusus dapat menjamin biaya yang dikeluarkan:  

� dalam mengikuti tuntutan terhadap pihak ketiga yaitu untuk memperkarakan 

hak – hak hukum: contohnya, tertanggung mungkin mengalami kerusakan pada 

property dan hendak menuntut seseorang atau firma yang menyebabkan 

kerugian; jika tidak berhasil biaya – biaya tergugat juga akan dibayar; 

� berhubungan dengan kontrak yang dimasuki; 

� dalam pembelaan satu klaim dimana ongkos – ongkos yang tidak dijamin.  

 

Normalnya polis – polis mengacu pada satu aggregate limit indemnity untuk satu 

periode asuransi. Adalah tidak biasa bagi tertanggung harus membayar satu presentase 

dari tiap – tiap claim. Satu tertanggung secara wajar diberikan satu pilihan bebas dalam 

memilih satu pengacara namun penanggung dapat membuat keputusan final.  

 

Penanggung tidak bersedia membiayai tindakan hukum sembrono atau tidak berguna. 

Penanggung dapat mempertimbangkan dimana tertanggung punya satu kasus yang 

tidak memuaskan dan satu perselisihan mungkin bisa timbul atas kasus ini. Polis ini 

menyediakan arbitrase bila tidak terjadi kesepakatan.  
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Terdapat beberapa skema yang berbeda tersedia untuk bisnis. Berikut adalah judul 

utama atas jaminan yang tersedia: 

 

� Employer legislation – Banyak tanggung jawab yang diberlakukan undang – 

undang ditempatkan kepada employers, dan employers punya hak untuk 

membawa keluhan – keluhan mereka ke pengadilan contohnya untuk 

pelanggaran atas undang – undang Sex Discrimination Act 1975. Satu polis 

memberikan biaya pembelaan atau prosedur perdamaian dan bahkan mungkin 

memberikan pembayaran setiap kompensasi yang diberikan. 

� Property – Perselisihan yang berhubungan dengan property adalah biasa. 

Contohnya akar pohon dari premises yang berdekatan bisa membahayakan 

pabrik tertanggung dan tertanggung hendak untuk menuntut kerugian dan 

meminta gangguan dihilangkan. Masalah – masalah dapat timbul antara satu 

tuan tanah dengan penyewa atau dengan bisnis tetangga atau otoritas local.  

� Contract – satu tuntutan dapat terjadi atas satu kegagalan supplier untuk 

memenuhi spesifikasi yang diminta, atau atas ketidak inginan pelanggan untuk 

membayar.  

� Criminal prosecution – Tuntutan dapat diajukan terhadap satu direktur 

perusahaan, officers dan/atau employees.  

� Design, hak cipta, merek perdagangan – Satu perusahaan menemukan bahwa 

hak – hak atas barang industri dan intellektual telah dilanggar dan hendak 

menuntut untuk memberhentikan pelanggaran dan menuntut ganti rugi.  

� Motor vehicles -  Mungkin terjadi satu kecelakaan lalu lintas atau satu dispute 

dengan bengkel perbaikan yang mengharuskan tuntutan hukum; contohnya 

polis dapat menjamin biaya – biaya untuk menutupi kerugian yang tidak 

diasuransikan atau pembelaan atas tuntutan yang berhubungan dengan 

kendaraan bermotor.  

� Data Protection Act 1998. Undang – undang yang mulai berlaku pada bulan 

Maret 2000, memperkuat dan memperluas undang – undang 1984. Individual 

masih memiliki jalan lain atas hukum bila mana terjadi setiap disclosure yang 

tidak sah, kerugian atau retensi dari informasi yang tidak akurat oleh satu 

organisasi atau bisnis.  

� Special needs – Jaminan dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan khusus 

dai satu bisnis individual atau orang profesional. Satu contoh yang baik yang 

berhubungan dengan broker asuransi dimana asuransi bersedia untuk 

menjamin biaya – biaya tuntutan sebelum komite disipliner dari Insurance 

Brokers Registration Council.  

 

Semua skema ini akan menjamin biaya – biaya dan ongkos hukum yang timbul dalam 

pembelaan kasus. Dalam beberapa tindakan hukum civil, skema akan menjamin setiap 

kompensasi yang diberikan namun dalam tindakan kriminal tidak pernah menjamin satu 

denda atau penalty yang dibebabkan.  
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D. UNDERWRITING AND RATING 

Sebagaimana dijelaskan yang menyangkut asuransi kebakaran dan bisnis interruption, 

tugas underwriter adalah untuk memutuskan apakah satu risiko dapat diterima jika 

dapat, memutuskan terms, conditions dan premium untuk ditawarkan kepada calon 

tertanggung. Akhirnya underwriter harus juga diputuskan atas jumlah dari risiko yang 

akan ditahan untuk account penanggung.  

 

Informasi yang diminta 

Fakta tentang risiko dimana underwriter ingin mengetahui datang dari proposal form 

yang sudah dilengkapi diserahkan oleh calon tertanggung. Hal ini akan mengungkapkan 

sifat bisnis, dimana premise berada, berapa banyak karyawan di sana, jenis mesin apa 

saja yang digunakan dan sebagainya. Yang lebih penting, hal ini juga mengungkapkan 

pengalaman klaim yang lampau, yang diharapkan menjadi arahan yang baik ke masa 

mendatang.  

 

Untuk asuransi employer’s liability underwriter ingin tahu:  

� Jenis usaha; 

� Kategori karyawan menunjukkan clerek, manual yang menggunakan power-

driven machinery, dan semua pegawai lain secara terpisah, dan mungkin 

mencari tahu kategori lain seperti principals/partners, labour only sub-

contractors; 

� Jumlah dan gaji tahunan untuk setiap kategori, membutuhkan rincian khusus 

atas pekerjaan yang dikerjakan di luar Inggris. Rincian yang diminta merupakan 

gambaran atas jumlah dan pembayaran tahunan kepada karyawan di North 

America, Republik Irlandia dan Negara – Negara lain.  

� Penggunaan atau penggunaan yang lampau atas material – material berbahaya 

seperti, acids, chemicals, gases, asbestos atau explosives; 

� Perlindungan dan pemeliharaan mesin dan plant; 

Kepatuhan pada syarat – syarat perundang – undangan bagi health and safety dan 

sejenisnya. Dalam public liability, products liability dan products guarantee, fakta dalam 

proposal seperti berikut mengungkapkan:  

 

� Jenis bisnis; 

� Situasi premises dimana bisnis dilakukan; 

� Penggunaan material berbahaya, penggunaan panas (pengelasan dan 

sebagainya) atau mesin – mesin; 

� Penggunaan lift, cranes atau power operated lifting machinery, steam atau 

pressure vessel lainnya; 

� Pemeliharaan plant dan machinery; 

� Sumber – sumber product, penggunaan literature, pengemasan sendiri, labeling 

atau instruksi atau merek dagang sendiri, nama atau logo atas produk; 
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� Supply barang – barang untuk penggunaan dalam industri – industri nuklir, 

petrochemical, motor, marine, offshore, aircraft atau aerospace. 

� Pembayaran tahunan kepada karyawan, spesifikasi rincian yang penuh dari type 

pekerjaan yang dilakukan, jumlah karyawan dan pembayaran tahunan yang 

diperkirakan bekerja pada premise tertanggung, dimana saja di Inggris, karyawan 

yang bekerja sementara di luar Inggris, dan sub-contractors;  

� Annual turnover (pendapatan) dari bisnis menyangkut polis – polis product 

liability dan guarantee; 

� Biaya – biaya sewa dan conditions dari sewa menyewa dalam hal kendaraan dan 

plant lain didalam maupun diluar.  

 

Professional indemnities dan asuransi directors’ dan officers’ liability, proposal form 

membutuhkan rincian yang sama dan juga informasi tentang jumlah mitra atau direktur 

dan pegawai senior. 

 

Tiap – tiap proposal menayakan rincian tentang asuransi lewat dan sekarang:  

 

� Apakah pernah proposal ditolak; 

� Polis – polis yang dibatalkan di masa lampau; 

� Atau apakah asuransi yang ditawarkan memberlakukan premi yang naik atau 

dengan special terms diterapkan.  

 

Juga dibutuhkan tentang sejarah kerugian dan claim untuk 5 tahun yang lampau dan 

satu catatan atas setiap peristiwa yang tidak diklaim.  

 

Jika seorang underwriter puas dengan informasi diungkapkan dalam proposal form, 

kemudian satu penawaran untuk menjamin pada syarat – syarat normal dapat dibuat. 

Jika formulir mengungkapkan fitur – fitur yang membuat underwriter tidak senang, 

maka kemudian akan diperlukan untuk mencari tahu rincian lebih lanjut. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meminta seorang surveyor untuk melakukan satu survey di premise 

dengan memperhatikan sikap – sikap manajemen terhadap health, safety dan kualitas. 

Penemuan – penemuan saat survey akan memutuskan apakah risiko diterima atau 

ditolak.  

 

Calculating premiums 

Informasi tentang pengupahan atau turnover digunakan sebagai dasar untuk 

perhitungan premi. Rate premi akan menggambarkan risiko satu kecelakaan yang 

menyebabkan benar – benar terjadinya liability. Rates secara fair dan akurat dihitung 

sebab nilai yang sangat besar dari data statistik yang muncul dalam kecelakaan di 

lapangan. Risiko diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha dan pekerjaan yang 

dikerjakan. Contohnya satu bisnis untuk asuransi employers’ liability terdapat 3 kategori 

karyawan yang dikenal, menggambarkanb level yang bervariasi atas risiko: Clerical 
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workers; woodworkers yang tidak menggunakan power machinery dan woodworkers 

lainnya.  

 

Rate untuk risiko – risiko kemudian membutuhkan penerapan pada faktor  yang 

membedakan antara bisnis yang besar dan kecil, yaitu pengupahan atau turnover. Satu 

firma kecil akan punya satu turnover dan sebagainya. Rate premi akan secara normal 

berupa satu rate per mille (per $ 1.000). Sebagaimana ukuran firma berfluktuasi, premi 

normalnya diadjust pada saat akhir periode asuransi. Satu deklarasi akan akan 

disyaratkan kepada pemegang polis memberikan figures yang aktual untuk periode 

asuransi dan satu return atau premi tambahan akan dibuat.  

 

Retained liability clause 

Klausula tertanggung retained liability adalah satu klausula dilekatkan pada polis – polis 

public liability yang membuat tertanggung bertanggung jawab untuk satu jumlah yang 

ditegaskan dari masing – masing dan setiap klaim yang timbul dari situasi tertentu. Ini 

merupakan excess. Excess ini dapat berupa voluntary, atau penanggung dapat 

memberlakukannya. Jika excess berupa voluntary satu discount atas premi yang akan 

ditawarkan. Jika excess compulsory, merupakan satu cara membuat risiko menjadi 

dapat diterima untuk diasuransikan. Excess bisa merupakan satu jumlah yang fixed atau 

satu persentase dari biaya claim.  

 

Satu excess sesuai pada satu risiko yang menimbulkan satu jumlah yang besar dari klaim 

– klaim kecil property damage, contoh, satu kontraktor pekerjaan jalan raya dan saluran. 

Keuntungan pada penanggung adalah membuat pemegang polis lebih hati – hati dan 

berusaha untuk menghapus jumlah klaim yang kecil dalam jumlah besar yang secara 

adminstrasi expensive untuk ditangani.  

 

 

E. EXTENSIONS TO COVERS 

 

Adalah mungkin dan agak umum dalam beberapa contoh untuk memperluas jaminan 

dasar yang diberikan oleh polis liability.  

 

 

E1. INDEMNITY TO PRINCIPAL  

 

Polis – polis employers’ dan public liability umumnya memberikan indemnity kepada 

principal. Isi wording bervariasi namun berikut mewakilinya:  

 

“Bilamana setiap perjanjian atau kesepakatan dibuat dengan setiap principal agar 

mendapatkan benefit polis ini akan berlaku bersama – sama kepada tertanggung dan 

principal, dan penanggung akan memberi ganti rugi principal dalam terms dari polis 

untuk setiap klaim yang menyebabkan luka atau sakit yang mana luka atau sakit 
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tersebut terjadi selama berlakunya polis dan timbul saat atau dengan alasan yang 

dilaksanakan oleh tertanggung dan/atau sub-kontraktor untuk satu indemnity diberikan 

dalam polis.” 

 

Indemnity yang diberikan dalam polis kepada tertanggung sekarang juga berlaku kepada 

pihak lain (the principal) dalam satu kontrak dimana yang sudah disepakati tertanggung. 

Jika setiap pegawai tertanggung menuntut principalnya atas luka yang diderita dalam 

melaksanakan perjanjian tersebut, adalah polis ini yang memberikan ganti – rugi kepada 

principalnya. Principal tidak perlu membeli jaminan untuk risiko ini:  

 

Catatan berikut:  

 

� Satu indemnity hanya berlaku bilamana kontrak atau perjanjian dibutuhkan; 

� Indemnity hanya berlaku menyangkut karyawan tertanggung; 

� Tertanggung harus mengatur bersama principalnya yang mana penanggung 

berurusan dengan klaim – klaim.  

� Principal harus melaksanakan terms dan conditions dari polis sepanjang yang 

mereka bisa.  

 

Jaminan polis public liability adalah lebih luas dari polis employers’ liability dimana 

sudah mencakup liability untuk kerugian atas property dan, tentu saja, hal ini bukan 

karyawan tertanggung yang mengajukan klaim. Sebab principal bisa saja hendak 

mengajukan claim terhadap tertanggung, biasanya memberlakukan satu klausula yaitu 

’cross indemnity clause’ yang menegaskan bahwa klaim – klaim yang dibuat oleh  

principal akan diperlakukan seolah – olah principalnya tidak diasuransikan oleh polis.  

 

Polis – polis normalnya akan memberikan satu klausula ’indemnity to other persons’. 

Satu Klausula memberikan bahwa tertanggung akan memberi ganti rugi:  

� Perwakilan personal tertanggung dalam hal terjadinya kematian dari 

tertanggung, mengingat liability yang dibebankan oleh tertanggung: 

� Atas permintaan tertanggung: 

- setiap direktur, mitra atau karyawan bilamana mereka secara personal 

dituntut, jika klaim harus diajukan kepada tertanggung, 

- setipa direktur, mitra atau karyawan bilamana mereka melakukan 

pekerjaan pribadi yang diperbolehkan, 

- officers, komite dan anggota dari kantin, social sport, dan organisasi 

keselamatan, dan bantuan pertama, layanan ambulance kebakaran.  

 

Beberapa orang yang dijamin dengan klausula ini harus, sejauh mungkin, 

memperhatikan terms dan conditions polis dan mereka harus mengacu pada conditions 

dan exception (pengecualian).  
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E2. PROSECUTION COST 

 

Prosecution costs adalah subjek dari satu perluasan. Ini diharapkan dimana perluasan ini 

diterapkan pada polis – polis employers’ liability, public liability dan product liability, 

tidak hanya satu dari antara semua. Jaminan berhubungan dengan biaya – biaya yang 

dibebankan oleh solicitor yang bekerja dengan persetujuan tertanggung untuk bertindak 

atau untuk atas kepentingan setiap direktur atau karyawan tertanggung dalam 

pembelaan setiap pengajuan tuntutan yang dibuat untuk satu tuntutan yang diatur 

dalam undang – undang Health and Safety. Ongkos – ongkos naik banding, mengacu 

pada persetujuan tertanggung sudah termasuk. Perluasan berlaku apakah ada atau tidak 

satu luka badan dan sebagainya dan penuntutan harus terjadi selama periode asuransi. 

Satu limit indemnity dalam hal setiap periode asuransi atau setiap seorang karyawan  

terkadang diberlakukan, misalnya 5,000 pounds atau 10,000 pounds. Tidak ada jaminan 

terhadap denda atau penalty diberikan sebagaimana terhadap polis public liability.  

 

E3. DEFECTIVE PREMISES 

Polis – polis public liability dapat diperluas sesuai dengan undang – undang the 

‘Defective Premises Act 1972. Polis jaminan liabilities yang timbul atas kepemilikan atau 

okupasi premises. Bila premise sudah dibuang, jelaslah sudah tidak ada lagi proteksi 

polis terhadap premises. Akan tetapi masih ada satu risiko residual sesuai undang – 

undang tersebut, sehingga adalah mungkin untuk polis yang diperluas untuk menjamin 

setiap liabilities yang timbul atas undang – undang tersebut. Ketika polis sudah jatuh 

tempo, maka jaminan pun berakhir.  

 

Perluasan tidak dijamin untuk biaya perbaikan defective premises.  

 

E4. TENANTS’ LIABILITY 

 

Tenant’s liability untuk kerugian atau kerusakan terhadap premise yang disewa atau 

dileasing (termasuk fixture dan fittings) dapat selalu diberikan sebagai satu perluasan 

kepada polis public liability. Jaminan ini biasanya mengecualikan setiap liability yang 

diterima dalam satu kesepakatan kecuali hal ini sudah dilekatkan sebelumnya dan selalu 

menjadi nilai pertama dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan diluar dari risiko 

kebakaran atau ledakan.  

 

E5. MOTOR LIABILITIES  

 

Contingent motor liability untuk non-owned vehicles menjamin cara bagaimana polis 

public liability dapat diperluas untuk menjamin sisa / residual liabilities motor. Selalu 

ada kemungkinan jauh dari beberapa liability terjadi pada tertanggung akibat 

penggunaan satu kendaraan bermotor yang bukan milik dari bisnis untuk keperluan 

bisnis.  
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Situasi yang demikian dapat terjadi jika satu karyawan menyebabkan satu kecelakaan 

seketika menggunakan private car untuk bisnis firma tanpa asuransi yang cukup.  

 

 

E6. TOOL OF TRADE RISK 

 

Tool of Trade risk biasanya sudah termasuk dalam polis – polis public liability. Hal ini 

adalah risiko yang melekat pada plant mekanik seperti mobile cranes, excavators, 

bulldozers dan sejenisnya dimana risiko yang tidak dijamin oleh satu polis kendaraan. 

Asuransi wajib dibutuhkan lewat Undang – undang Road Traffic Acts yang masih utama 

utama polis kendaraan sekalipun pada saat terjadi luka, plant yang digunaka sebagai 

tool of trade. Dalam mengoperasikan sebagai tool of trade, excavators, contohnya dapat 

menggali bawah tanah, cranes bisa saja menyentuh kable listrik utamas dan bulldozers 

bisa saja penyebab kerusakan impact / benturan terhadapa bangunan dan property.  

 

E7. CONTRACTUAL LIABILITY 

 

Contractual liability dapat disertakan dalam polis – polis public liability. Bilamana 

tertanggung menyepakati satu perjanjian yang memberlakukan liabilities, polis dapat 

diperluas untuk menjamin liabilities yang demikian. Hal ini biasanya dalam asuransi 

contractors’ dimana contract conditions benar – benar dipahami dan semua kontraktors 

bekerja dengan conditions yang sama. Dengan kontrak lain, terdapat beberapa masalah 

dan hal ini didiskusikan dibawah dalam section ini pada pengecualian polis.  

 

E8. LEGAL DEFENCE COSTS 

 

Polis products liability akan normalnya memberikan ganti rugi kepada tertanggung 

dalam hal legal defence cost yang dibebankan saat pembelaan perkara yang dibuat 

sesuai dengan Consumer Protection Act 1987. Indemnty ini berlaku juga kepada setiap 

direktur atau karyawan tertanggung. Hal ini mengacu pada perkara – perkara yang 

dibawa oleh Undang – undang dan dilaksanakan dan dinyatakan untuk dilaksanakan 

selama periode asuransi dan biaya naik banding, jika diperkenankan’ juga akan 

dibayarkan.  

 

Terdapat beberapa ketentuan terhadap indemnity ini:  

 

- Penyerangan harus dilaksanakan dalam aturan pada bisnis mereka; 

- Jurisdiction clause berlaku; 

- Tidak dapat diaplikasikan  jika ada lebih secara spesifik dan; 

- Tidak ada indemnity untuk dibuat untuk atas kesengajaan ; 

- Tidak ada pembayaran dibuat berdasarkan fines lihat orang atau penalty.  

- Tidak ada cost investigasi selain dilakukannya investigasi solicitors;    



 

 

                  

 

 
131

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

- Pemberitahuan segera dilakukan  untuk memberikan jaminan kepada 

penanggug. 

- Pemberitahuan cepat harus diberikan kepada penanggung dalam surat 

panggilan. 

- Limit atas liability tahunan penanggung.  

 

F. POLICY CONDITIONS AND EXCLUSIONS 

 

F1. POLICY CONDITIONS 

 

Conditions pada polis – polis liability mencakup sebagai berikut:  

� Claims conditions; 

� Reasonable precautions conditions  

 

Claims conditions menjabarkan prosedur yang harus diikuti dalam hal peristiwa satu 

‘accident’ terjadi sehingga mendatangkan satu klaim dalam polis:  

� Pertama, incident tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada 

penanggung segera mungkin; 

� Instruksi – instruksi yang terkandung didalamnya dimana semua komunikasi 

harus disampaikan kepada penanggung; 

� Pengakuan tidak bersalah harus dibuat. 

 

Penanggung akan mengambil alih untuk menangani setiap incident atau claim dan 

mereka tidak ingin pemegang polis untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang 

mungkin membahayakan pembelaan atas klaim / tuntutan. Kondisi – kondisi ini adalah 

precedent to liability dan jika dilanggar, dapat berarti bahwa penanggung akan 

menghindari claim atau polis. Dalam asuransi employers’ liability, perundang – 

undangan tidak mengizinkan penanggung untuk menghindari polis: apa yang harus 

mereka lakukan adalah menyelesaikan claim.  

 

Mengambil tindakan pencegahan yang wajar adalah secara normal menjadi acuan pada 

satu condition polis. Hal ini merupakan sesuatu situasi yang aneh: jika tertanggung 

mengambil tindakan pencegahan yang wajar kemudian tidak ada negligence. Asuransi 

dibeli benar – benar untuk keadaan bilamana tindakan pencegahan yang wajar tidak 

dilakukan. Pengadilan selalu mempertahankan bahwa penanggung tidak dapat 

menjadikan satu condition polis menjadi acuan apa yang mereka janjikan dalam 

operative clause. Realitasnya condition diartikan hanya sebagai operative jika 

tertanggung bertindak dengan sengaja setelah diberi peringatan.  

 

Kebanyakan polis – polis employers’ liability termasuk satu klausula ’right of recovery 

clause’. Hal ini diperkenankan oleh undang – undang yang menegaskan bahwa 

pemegang polis tidak selalu patuh dengan condition polis. Jika penanggung diwajibkan 

untuk membayar satu klaim, yang seharus mereka tidak harus mereka bayar namun 
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oleh karena undang – undang, maka mereka dapat menagih kembali kepada 

tertanggung untuk repayment.  

 

F2. POLICY EXCLUSIONS 

 

Policy exclusions umumnya dijumpai termasuk sebagai berikut:  

 

� Liability to employees (hal ini tidak dijumpai dalam polis – polis employers’ 

liability) – setiap orang yang dijelaskan sebagai seorang employee dalam polis 

employers’ liability dikecualikan dalam polis public liability. Tujuannya adalah 

dimana polis – polis employers’ liability menjamin liability kepada employees 

dan polis public liability menjamin konsekwensi – konsekwensi dari kecelakaan 

yang disebabkan oleh employees.  

� Liabilities yang sudah diasuransikan pada polis lain  - polis public liability 

mengecualikan barang – barang seperti mechanically propelled plant dan 

kendaraan bermotor yang mana asuransi kendaraan bermotor sebagai polis yang 

tepat. Hal ini hanya berkenaan pada risiko – risiko yang dijamin dalam polis 

motor dan jaminan akan saling tumpang tindih. Sebagai praktek umum bagi polis 

public liability untuk menjamin risiko – risiko bilamana plant atau kendaraan 

yang tidak berlisensi yang sedang digunakan yang terbatas pada sekitar plant 

dan premise tertanggung. (peralatan trade risk sebagai mana disebutkan 

sebelumnya dijamin dalam polis public liability). Sama dengan locomotif, aircraft, 

watercraft dan hovercraft harus diasuransikan oleh spesialist asuransi 

engineering, marine dan aviation. Barges, motor launches dan non-powered 

craft yang digunakan di perairan daratan tidak juga dikecualikan.  

� Lifts, escalators dan steam boilers – risiko – risiko liability atas alat – alat 

tersebut dan peralatan yang sejenisnya dapat diasuransikan pada polis – polis 

engineering atau mereka dapat dimasukkan dalam polis public liability. Jika 

tertanggung dalam polis public liability, sebagaimana biasanya terjadi, 

penanggung harus memastikan bahwa mereka menerima premi yang tepat 

untuk risiko tersebut dan tertanggung harus tunduk pada ketentuan hukum yaitu 

statutory obligations untuk melakukan inspeksi. Pertanyaan harus dimuat dalam 

proposal form.  

� Custody or control, - liability dalam hal kerugian atau kerusakan terhadap 

property milik atau dalam penjagaan atau pengawasan tertanggung 

dikecualikan: Property harus diasuransikan dalam polis material damage. 

Tidaklah mungkin untuk mengklaim barangnya sendiri: ingat bahwa wording 

polis fire sudah termasuk property dalam penjagaan atas pengawasan 

tertanggung. 

Untuk property dalam penjagaan atau pengawasan sementara dari satu firma, 

seperti builder, polis public liability dapat memberikan jaminan. Pengecualian 

dapat juga ditambahkan untuk menjamin tanggung jawab terhadap ruang 

penyimpanan, parkir kendaraan, dan liability pihak hotel. Liability terhadap 
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kehilangan atau kerusakan terhadap property milik employees dan director atau 

visitor juga dijamin.   

Beberapa penanggung bisa saja bersedia mengeluarkan polis – polis legal liability 

dengan basis yang lebih luas terhadap bisnis yang spesifik. Contohnya, satu polis 

menjamin legal liability untuk kebakaran dan theft damage mungkin diterbitkan 

bagi bengkel mobil. Pengusaha gudang dapat mengasuransikan barang – barang 

yang ada digudannya atas basis ’all risks legal liability,atau kontraktor ekspedisi 

dapat mengasuransikan barang – barang yang sedang dalam pemindahan 

dengan dasar legal liability saja. Untuk jenis risiko ini, satu polis material damage 

tentuka akan lebih baik namun akan lebih mahal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


