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BAB 9 

COMMERCIAL VEHICLE INSURANCE 

 

 

A. STATUTORY BACKGROUND TO MOTOR INSURANCE 

 

Asuransi Kendaraan bermotor menjadi satu asuransi wajib melalui Undang – Undang 

yang dikenal dengan the Road Traffic Act (RTA) 1974.  

 

Persyaratan yang ada dalam RTA tersebut adalah sebagai berikut: 

 

‘siapa saja orang yang menggunakan satu kendaraan bermotor, atau yang membuat 

satu kendaraan harus digunakan, di atas jalan raya harus mempunyai satu polis asuransi, 

yang dikeluarkan oleh satu penanggung yang berizin, yang menjamin legal liability untuk 

membayar kerugian yang menyangkut kematian, atau luka badan terhadap siapa saja 

orang dan menjamin juga menjamin legal liability terhadap kerugian atau kerusakan 

pada harta benda dari siapa saja.’ 

 

Catatan: Bahwa adalah sipengguna yang harus mengasuransikan. Namun bukan berarti 

sipengemudi saja, tetapi siapa saja yang mengontrol penggunaan, mengatur dan 

mengoperasikan  kendaraan.  

 

A1. CERTIFICATE OF MOTOR INSURANCE 

 

Satu polis tidak digunakan dalam maksud dari RTA, namun berupa sertifikat (certificate 

of Motor Insurance yang digunakan). Certificate tersebut harus memuat poin – poin 

sebagai berikut:  

 

� Tanda registrasi kendaraan; 

� Name pemegang polis; 

� Tanggal efektif asuransi; 

� Tanggal berakhir; 

� Orang – orang atau klas orang yang diizinkan  untuk mengendarai kendaraan; 

� Pembatasan penggunaan kendaraan; 

� Konfirmasi bahwa asuransi tunduk pada hukum; 

� Satu konfirmasi bahwa penanggung adalah berizin.  

 

Sertifikat harus ditunjukkan setiap kali petugas kepolisian meminta untuk dibuktikan 

atau setiap orang lain yang terlibat dalam satu situasi dalam satu kecelakaan.  
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B. CLASSIFICATION OF COMMERCIAL VEHICLE INSURANCE POLICIES  

 

Asuransi kendaraan komersial mengikuti prinsip – prinsip hukum yang sama 

sebagaimana didiskusikan pada bab sebelumnya. Setiap kendaraan yang ada di jalan 

raya adalah satu kendaraan yang membutuhkan asuransi sebagaimana yang dijelaskan 

pada bab ini. Faktanya bahwa sejumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh usaha dan 

kemudian diasuransikan secara komersial. Kebanyakan metode dan prinsip – prinsip 

yang ada pada asuransi kendaraan pribadi mengikuti apa yang ada pada asuransi 

kendaraan komersial.  

 

Kendaraan komersial dan polis – polis asuransi kendaraan biasanya diklasifikasikan 

sebagai berikut:  

 

� Goods-carrying vehicles; 

� Passenger-carrying vehicles; 

� Hire cars; 

� Agricultural and forestry vehicles; 

� Motor trades; 

� Special types; 

� Contingency policies.  

 

 

Goods-carrying vehicles diklasifikasikan oleh Transport Act 1968, dan ikuti oleh RTA 

1988 tanpa perubahan sebagai:  

 

� Small goods – tidak melebihi 3,5 ton; 

� Medium goods – antara 3,5 ton sampai 7,5 ton, dan tidak mengangkut lebih dari 

8 orang penumpang diluar supir; 

� Large goods – melebihi 7,5 ton. 

 

Passenger-carrying vehicles dibagi sebagai beriktu:  

 

� Small passenger – dirancang untuk mengangkut lebih dari 8 namun kurang dari 

16 orang penumpang; 

� Large passenger – mampu untuk mengangkut lebih dari 16 orang penumpang.  

 

Hire cars terbagi 2 kategori:  

 

� Private hire – menyewa kendaraan dengan supir dari operator; 

� Public hire – satu mobil sewa untuk penumpang umum dan pengemudi untuk 

bisnis cari sewa;  

� Self-drive hire – penyewaan mobil dengan penyewa yang mengendarai.  
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Agricultural and forestry vehicles diklasifikasikan penanggung sebagai: 

 

� Pedestrian-controlled tractors yang tidak melebihi 6 Horse power; 

� Self-propelled threshing and baling machines.  

� Dan kendaraan yang lain diluar dari 2 point di atas yang digunakan untuk 

keperluan pertanian dan perkebunan. 

 

Special types termasuk semua macam tipe kendaraan sebagai berikut:  

 

� Ambulans;  

� Heares; 

� Mobile shops, ice cream vans, libraries, snack bars dan lain – lain; 

� Cranes; 

� Dumpers; 

� Mobile plant (mobil proyek) misalnya excavators, navies, shovel, grabs; 

� Road rollers; 

� Bulldozers; 

� Forklift truck. 

 

Motor Traders insurance terdiri dari 3 macam sebagai berikut:  

 

� Road risk; 

� Internal risks  

� Comprehensive road and garage risks.  

 

Contingent risks insurance menunjuk pada satu jenis asuransi yang menjamin apa yang 

tidak dijamin dalam risiko liability risk (residual liability risks) jika pengaturan jaminan 

lain tidak mencukupi. Lebih rinci sudah dibahas dalam bab 7.  

 

 

C. UNDERWRITING FACTORS 

 

Fakta – fakta dimana underwriter hendak ingin tahu ke dalam 2 kategori:  

 

� Fakta – fakta yang berhubungan dengan proposer; 

� Fakta – fakta yang berhubungan dengan kendaraan dan risiko yang 

diasuransikan.  

 

Proposer 

 

The proposer untuk pertanggungan secara personal punya kepentingan yang utama 

kepada penanggung. Satu proposer yang tidak pantas bisa saja ditolak tanpa melihat 
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kendaraan dan risiko. Hal ini lebih mengarah pada moral hazard yang muncul dari 

karakter si proposer dan karyawan proposer:  

 

� Penanggung jelas membutuhkan informasi tentang nama proposer dan alamat 

serat usahanya. Satu proposer jarang ditolak karena nama saja, namun satu 

alamat dalam satu area yang tidak diminati oleh satu penanggung tertentu.  

� Sejarah kerugian dari Proposer adalah juga vital untuk keputusan. Kerugian – 

kerugian mengungkapkan severity dan frequency dari setiap kejadian yang 

terjadi atas 3 atau 5 tahun yang berkaitan dengan motor risk.  

� Sama dengan sejarah asuransi, underwriter ingin mengetahui jika penanggung 

lain pernah menerapkan spesial terms atau pembatasan.  

� Convictions (tindakan kejahatan) yang berkaitan dengan motor risk perlu 

diungkapkan.  

 

Physical hazard butuh pertimbangan sama baiknya dengan  proposer yang ada pada 

individu agar dapat diasuransikan. Physical hazards berhubungan berkaitan utama pada:  

� Kendaraan yang diasuransikan; 

� Jenis penggunaannya; 

� Dan orang – orang yang akan mengemudikan dan menggunakannya.  

 

Keterangan lengkap kendaraan, penggunaan dan pengemudi sangat diperlukan.  

 

 

Vehicle  

 

Untuk vehicle, penanggung butuh informasi sebagai berikut:  

 

� Make; 

� Model; 

� Registrasi; 

� Type of body; 

� Engine capacity; 

� Plated weight; 

� Seating capacity; 

� Modifications to manufacturer’s specification;  

� And nilai.  

 

Use of the vehicle  

Penggunaan kendaraan merupakan satu faktor underwriting yang penting. Satu 

underwriter ingin tahu apakah kendaraan bermotor digunakan: 

  

� Untuk mengangkut barang milik operator sendiri; 
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� Untuk digunakan untuk disewakan atas imbal jasa dalam mengangkut barang – 

barang untuk bisnis lain; 

� Mixture (campuran) dari keduanya.  

 

D. POLICY COVER, EXCLUSIONS AND CONDITIONS 

 

D1. COVER 

 

Polis – polis kendaraan bermotor, dari apa saja jenisnya secara tradisional mempunya 3 

ragam jaminan sebagai berikut:  

 

� Third party (atau dibatasi pada Jaminan RTA saja); 

� Third Party, Fire dan theft; 

� Comprehensive. 

 

Restricted RTA cover saja.  

 

Tidaklah biasa untuk melihat jaminan terbatas pada apa yang dibuat wajib (compulsory) 

oleh RTA: misalnya pembatasan yang digunakan dimana risiko yang demikian yang 

diinginkan oleh penanggung untuk diasuransikan. Satu catatan asuransi yang jelek atau 

satu catatan pelanggaran dalam mengendarai kendaraan, dapat membuat proposer 

dibatasi untuk jaminannya.  

Jadi jaminan yang diberikan pada cover ini hanyalah jaminan yang diwajibkan dalam 

RTA, yaitu pihak ketiga dengan limit baik untuk death and/or bodily injury serta damage 

to property atas pihak ketiga sudah ditentukan besar sebagai kompensasi yang 

standard.  

 

Third Party  

 

Satu polis pihak ketiga menjamin legal liability pemegang polis untuk membayar 

kerugian dalam hal death or bodily injury dan kerusakan pada property milik pihak 

ketiga.  

 

Indemnity tidak terbatas pada liability atas personal injury dan kematian yang 

diberlakukan pada undang – undang.  

 

Indemnity untuk liability atas property bisa melebihi apa yang ditetapkan pada RTA 

namun jumlahnya tetap terbatas. Hanya sedikit penanggung yang memberikan 

indemnity tanpa batas kecuali pada polis kendaraan pribadi. Umumnya, pada polis – 

polis kendaraan komersial, indemnity dibatasi  sampai 1 juta pounds.  

 

Penanggung juga memberikan jaminan tambahan untuk legal costs seperti:  
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� Solicitors fee untuk kehadiran selama persidangan atau penyelidikan pada satu 

kecelakaan yang fatal; 

� Atas permintaan untuk pembelaan kasus atas tuduhan pembunuhan atau yang 

menyebabkan kematian akibat mengendarai dengan berbahaya.  

 

Adalah biasa untuk memberikan satu indemnity tidak hanya kepada pemegang polis, 

tapi juga kepada orang lain yang mengajukan tuntutan. Berikut juga mereka yang 

mendapatkan indemnity:  

 

� Driver – setiap orang yang mengendarai  atas perintah atas izin dari pemegang 

polis. Biasanya orang tersebut merupakan satu pegawai. 

� The user – Pemegang polis juga bisa saja mengizinkan orang lain menggunakan 

kendaraan untuk kegiatan sosial, keperluan domestik atau maksud untuk 

bersenang – senang, dan pengguna bisa saja menyuruh orang lain mengendarai.  

� The passenger – termasuk dalam polis – polis kendaraan pribadi, namun selalu 

satu perluasan dengan premi ekstra atas polis – polis komersial. Polis ini 

menjamin liability yang diderita oleh setiap orang yang naik dalam kendaraan 

yang diasuransikan.  

� Setiap orang sebagai perwakilan dari orang yang diasuransikan dalam polis 

dalam hal terjadi kematian kepada tertanggung itu sendiri.  

 

Third party, fire and theft 

 

Risiko dari fire dan/atau kerugian akibat pencurian (theft) pada kendaraan bermotor 

dijamin sebagai tambahan pada polis third party. Biasanya selalu ada diterapkan excess 

untuk setiap kejadian / claim untuk jenis kerusakan.  

 

Comprehensive 

Polis – polis comprehensive punya jaminan atas satu kerusakan berupa ’accidental 

damage atau loss’ dan kerusakan pada kendaraan yang diasuransikan ditambahkan 

pada section third party. Polis kendaraan bermotor yang modern menjamin kendaraan 

pengangkut barang (goods-carrying) yang hampir sama dengan jaminan pada polis 

kendaraan pribadi. Kebanyakan polis comprehensive menjamin sebagai berikut:  

 

� Jika kendaraan, jamin aksesoris, suku cadang yang dicuri atau dirusak, dimana 

penanggung berjanji untuk:  

- memperbaiki kerusaka; 

- mengganti apa saja yang hilang dan rusak dan sesuatu yang sangat mahal 

untuk diperbaiki; 

- atau membayar biaya kehilangan atau kerusakan kepada tertanggung.  

� Polis kendaraan pribadi menjamin aksessories dan suku cadang yang ada 

didalam atau melekat pada kendaraan. Polis kendaraan komersial tidak 
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menjamin hal – hal yang demikian. Kebanyakan memiliki sejumlah kendaraan 

dan menyimpan stock dari suku cadang.  

� Personal Accident, manfaat biaya medis dan pakaian serta barang – barang 

pribadi bagi pemegang polis individual, pasangan atau setiap pengguna yang lain 

atas kendaraan yang diasuransikan.  

� Nilai estimasi kendaraan tertanggung atau harga pasar yang mana yang terendah 

adalah menjadi satu jumlah maksimum yang dapat dibayarkan dalam terjadinya 

satu klaim kehilangan atau kerusakan. 

� Jika terdapat satu kepentingan lain (contohnya leasing company) pada 

kendaraan, maka penanggung akan membuat pembayaran total loss kepada 

pemilik – pemilik yang sah secara hukum dari kendaraan.  

� Jika kendaraan sudah tidak dapat lagi digunakan setelah satu kecelakaan, maka 

penanggung membayar biaya yang wajar untuk perlindungan dan pemindahan 

kepada bengkel yang kompeten, dan jika perlu, biaya pengembalian ke rumah 

pemegang polis setelah diperbaiki juga dapat dibayar.  

� Polis – polis kendaraan pribadi dan komersial menjamin penggantian atau 

perbaikan atas gelas kaca, windscreens dan pelindung matahari dan perbaikan 

goresan – goresan pada cat kendaraan dengan memberlakukan potongan 

(excess) misalnya 250 pounds.  

� Satu klausula diberlakukan dalam polis untuk memberikan izin perbaikan pada 

satu bengkel rekanan (authorise repairs) penanggung.   

 

D2. EXCLUSIONS 

Polis – polis kendaraan memuat baik pengecualian khusus maupun umum.  

 

D2A. SPECIFIC EXCEPTIONS 

Specific exceptions berkaitan pada satu section yang disebut dalam polis, contohnya 

liability section pada satu polis akan biasanya mengecualikan:  

 

� Pengedaraan oleh seseorang yang sudah ditilang atau tidak mempunyai izin lagi 

untuk mengendarai; 

� Setiap orang yang sudah dijamin dalam polis lain; 

� Liability atas property yang milik tertanggung sendiri atau yang menjadi 

tanggung jawab tertanggung.  

� Kematian atau luka badan kepada pegawai tertanggung saat melakukan 

pekerjaan (risiko ini sudah dijamin dalam polis employers’ liability). 

� Risiko – risiko polusi – kecuali untuk kecelakaan yang spesifik yaitu tiba – tiba, 

dapat diidentifikasi, tidak disengaja, tidak terduga.  

 

Damage section dalam satu polis akan mencakup:  

� Kehilangan penggunaan atau kerugian konsekwensial lain; 

� Wear and tear, mechanical, electrical, electronic atau computer failure, 

breakdown atau breakage;  
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� Kehilangan nilai; 

� Betterment; 

� Kerugian disebabkan pembekuan; 

� Kerusakan pada ban akibat pengereman, terpotong dan meledak;  

� Sonic bangs; 

� Kehilangan dengan penipuan 

 

D2B. GENERAL EXCEPTIONS 

 

Berikut general exception yang berlaku dalam polis:  

 

� Penggunaan diluar dari yang sudah dipertegas dalam sertifikat kendaraan, atau 

apa saja yang sudah dikondisikan atau di warranty-kan dalam schedule polis, 

Dalam sertifikat kendaraan bermotor dikecualikan racing, pace-making dan risiko 

uji coba atau testing kecepatan; 

� Drivers diluar dari yang dipertegas dalam sertifikat kendaraan bermotor; 

� Pengendaraan oleh seseorang dengan sepengetahuan pemegang polis tanpa ada 

satu lisensi atau yang sedang ditilang (diskualifikasi)  

� Menarik satu caravan, trailer, atau kendaraan lain dengan dibayar; 

� Dioperasikan di lapangan udara kecuali dalam area umum; 

� Kepada siapa saja yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan polis; 

� Contractual liabilities; 

� War risks; 

� Riot civil commotion diluar dari Inggris Raya, Isle of Man dan Kepulauan Channel.  

 

D3. CONDITIONS 

Ketentuan polis pada kendaraan bermotor adalah sangat mirip dengan apa yang ada 

pada polis property dan liability:  

 

� Prosedur Klaim; 

� Kontribusi; 

� Hak – hak Subrogasi; 

� Kondisi arbitrase (hanya klaim kerusakan pada kendaraan);  

� Prosedur pembatalan; 

� Hak – hak Penanggung untuk mendapatkan kembali pembayaran yang sudah 

dibayarkan bila ditemukan di kemudian hari adanya klaim yang disebabkan 

kecurangan, yaitu non-disclosure; 

� Kondisi yang mengharuskan kendaraan harus dijaga untuk layak jalan; 

� Misrepresentasi dan Non-disclosure; 

� Menjaga agar patuh terhadap syarat – syarat dan ketentuan polis.  

 

 

E. EXTENSIONS AND ADDITIONAL BENEFITS 
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Pemegang polis dapat memperoleh lebih jaminan dengan cara berbagai benefit 

tambahan atau perluasan, dengan premi tambahan dari penanggung kendaraan 

komersial. Benefit yang lebih itu adalah:  

 

� Third party damage limit of indemnity – Jika polis punya satu limit atas aspek 

jaminan, maka biasanya akan mungkin menaikkan limit. 

� Passenger liability – Liability penumpang yang menyebabkan terjadinya 

kecelakaan yang berkaitan dengan kendaraan yang diasuransikan tidak selalu 

tercover dalam jaminan. Maka third party section dapat diperluas untuk 

menjamin legal liabilities dari setiap orang yang ada di dalam kendaraan.  

� Indemnity to hires – Penanggung dapat memberikan jaminan ini dengan 2 cara:  

- without additional premium, penanggung mungkin memberikan jaminan 

atas kehilangan, kerusakan atau liability yang timbul dari negligence 

pemegang polis atau pegawai pemegang polis, ketika kendaraan dalam 

pengawasan dan kendali si penyewa.  

- For additional premium, biasanya 10% dari premi third party, 

penanggung akan memberi ganti rugi penyewa atas kehilangan, 

kerusakan atau liability yang timbul dari negligence si penyewa atau 

pegawai si penyewa.  

� Indemnity to principal – agaknya jaminan ini merupakan indemnity kepada 

penyewa (hirer). Pemegang polis mungkin menggunakan kendaraan yang 

berhubungan dengan beberapa kontrak kerja dan salah satu syarat kontrak 

mungkin merupakan satu indemnity kepada pihak lain. Besarnya indemnity yang 

dimintakan bervariasi sebagai berikut:  

a. liability yang timbul dari negligence pemegang polis dan pegawai pemegang 

polis; 

b. Kehilangan, kerusakan, liability yang timbul dari negligence pemegang polis 

dan pegawai pemegang polis; 

c. Liability yang timbul dari negligence pemegang polis atau principal atau 

pegawai principal; 

d. Kehilangan, kerusakan, liability yang timbul dari negligence pemegang polis, 

principal dan pegawai principal.   

� Kerusakan pada windows and windscreen – jika jaminan belum termasuk atau 

jumlahnya belum mencukupi, maka akan dikenakan premi tambahan.  

� Loss of use – Hal ini merupakan salah satu dari pengecualian dari jaminan. Dapat 

diperluas untuk menjamin 80% dari nilai leasing atau biaya sewa, jika pemegang 

polis kehilangan pemakaian setelah terjadinya accidental damage, fire atau theft. 

Biasanya diberlakukan satu time excess, misalnya 3 hari.  

� Loss of value – sangat mirip dengan benefit polis kendaraan yaitu new for old 

dan dikenal sebagai satu pengecualian pada polis kendaraan komersial. Benefit 

ini memungkin pemegang polis membayar satu tambahan premi dan jaminan 
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untuk perbedaan antara market value dengan harga pembelian kendaraan yang 

baru.  

� Premium Reductions – sebagaimana didiskusikan sebelumnya, excess 

diberlakukan pada polis kendaraan yang menjamin kerusakan pada kendaraan. 

Terdapat compulsory excesses. Jika pemegang polis menghendaki secara suka 

rela agar excess naik, maka penanggung akan memberikan potongan atas premi. 

    

 

F. PREMIUM RATING METHODS 

 

Premi untuk asuransi kendaraan adalah satu premi yang flat didasarkan pada satu 

kombinasi dari beberapa fitur underwriting. Perhitungan premi merupakan satu 

pengetahuan aktuaria yang dibuat dengan cara penggunaan teknologi modern. 

Penggunaan ini dapat menganalisa risiko dan statistik klaim dan mendatangkan premi 

yang disesuaikan dengan persyaratan penanggung individual yaitu memenuhi reserve 

(cadangan teknis), komisi, expenses, claim dan keuntungan.  

 

 

F1. INFORMATION REQUIRED 

Fitur – fitur bervariasi dibutuhkan untuk menetapkan satu premi yang meliputi:  

 

� Type of insurance (yaitu  third party, third party fire and theft atau 

comprehensive); 

� Buatan, model, kapasitas mesin kendaraan; 

� Class of use (sosial domestik dan pleasure, penggunaan bisnis atau angkut 

barang); 

� Keterangan pengemudi – usia, kapasitas fisik dan mental, pengalaman 

mengemudi dan pelanggaran mengemudi; 

� Jumlah no claim discount yang dapat diterapkan; 

� Kode pos dari alamat pemilik dan dimana kendaraan disimpan.  

 

Kombinasi fitur – fitur ini akan memampukan untuk mendapatkan penanggung untuk 

menerapkan besarnya premi.  

 

Untuk goods-carrying vehicles, untuk mendapatkan premi flat atas satu risiko 

kendaraan, satu penanggung akan menggunakan satu kombinasi yang sama atas fitur – 

fitur sebagai berikut:  

 

� Tipe kendaraan berdasarkan berat plat dan kapasitas angkut; 

� Penggunaan kendaraan (barang sendiri atau disewakan dengan balas jasa); 

� Daerah dimana kendaraan disimpan atau diparkirkan ketika malam hari; 
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� Jarak terjauh dilalui dari base – apakah kendaraan digunakan secara lokal, dalam 

satu jarak yang wajar katakan antara 50 miles atau 100 miles atau untuk 

perjalanan jauh;  

� Jaminan – apakah third party, third party fire and theft atau comprehensive 

insurance dibutuhkan; 

� Nilai dari kendaraan, termasuk nilai trailers dan/atau container 

� Pengalaman – sejarah klaim selama 3 tahun terakhir akan diperhatikan, jika 

perusahaan masih baru atau kurang dari 3 tahun, apapun itu sejarah claim yang 

ada tetap diminta. Pengalaman klaim dapat mengakibatkan kenaikan premi; 

� Faktor – faktor lain seperti trailers, containers dapat juga mengakibatkan satu 

kenaikan premi dan keterangan penuh sangat diperlukan.  

 

 

F2. CALCULATING PREMIUM 

 

Tidak ada sesuatu yang memberhentikan penanggung menggunakan metode mereka 

sendiri untuk mendapatkan satu premi atas satu risiko. Satu penanggung 

memperkenalkan satu pendekatan berbeda pada rating dalam polis paket yang 

diperuntukkan untuk haulage operators yang menjadi anggota dari the Road Haulage 

Association atau Freight Transport Association. Dalam polis, Haulage contractor punya 

pilihan atas skala jaminan yang tersedia. Premi didasarkan pada jarak antara base 

dengan perjalanan terjauhnya dari kendaraan pemegang polis. Premi dikenakan 

mengacu pada satu nilai minimum yang disepakati, namun satu pengembalian sampai 

pada satu persentase diberikan jika jarak yang dicapai terbukti lebih kecil dari yang 

sudah diantisipasi sebelumnya.  

 

 

 

The end of chapter 9 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


