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A. INTRODUCTION  
 
Maksud utama asuransi jiwa adalah untuk mengurangi kesulitan yang mungkin 
disebabkan dari meninggal terlalu cepat.  
 
Untuk memperkenalkan unsur tabungan, ketentuan dibuat untuk membayar 
jumlah pertanggungan pada jumlah tahun yang sudah disepakati jika 
tertanggung masih hidup.  
 
Sebagai tambahan, pengaturan dapat dibuat oleh penanggung dengan cara 
membayar secara periode dari pada membayar sekaligus pada akhir 
pertanggungan.  
 
Kalimat pertama, berhubungan dengan whole life assurance, yang kedua 
endowment assurance dan yang ketiga annuities dan pensions.  
 
 
B. BAGIMANA POLIS ASURANSI JIWA DI JAMIN 
 
Banyak polis jiwa dibuat dengan cara single life polices  yaitu polis dengan 
hanya satu jiwa tertanggung atas orang – orang yang bergantung pada polis 
tersebut (beneficiary). Tertanggung adalah nama yang diberikan kepada 
seseorang yang menutup asuransi dan sebagai original owner. Tertanggung dan 
jiwa yang dipertanggungkan bisa saja sama. Yaitu si A membeli polis atas 
jiwanya sendiri.Hal ini disebut own life policies. 
 
Akan tetapi, tertanggung tidak dapat meski untuk dirinya sebagai orang yang 
dipertanggungkan. ‘A’ membeli polis untuk jiwa si ‘B’ asalkan ada insurable 
interest.  
 
Hal ini disebut life of another policies. Polis dapat dibuat dengan 2 
tertanggung (misalnya suami dan istri) untuk masing – masing jiwanya. ] 
Secara praktek setiap jenis polis dapat dibuat dengan satu dasar ‘joint life’ 
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Terdapat 2 jenis fundamental dari polis joint life.  
 
Joint life first death policy membayar atas kematian tertanggung yang 
pertama. First death term assurance dan polis family income digunakan untuk 
maksud melindungi keluarga.  First death endowment sangat sering digunakan 
yang berhubungan dengan pembelian rumah secara kredit.  
 
Joint life second death policy, yaitu membayar atas kematian tertanggung 
yang kedua meninggal. Polis ini disebut juga sebagai kontrak joint life survivor 
ditujukan untuk maksud – maksud investasi. 
 
Polis joint life first death selalu lebih mahal daripada polis second life death.  
 
 
B1. BASIC TYPES OF POLICY 
 
Terdapat 3 klasifikasi berbeda dari polis life: terms assurance, whole life dan 
endowment.  
 
Term assurance merupakan polis yang diambil untuk menjamin kemungkinan 
meninggal pada periode waktu yang sudah dispesifikkan. Bentuk ini merupakan 
jaminan untuk life sebagai bentuk proteksi.  
 
Baik whole life assurance maupun endowment assurance sangat efektif untuk 
satu investasi yang akan dibayarkan pada waktu dikemudian hari baik pada saat 
meninggal cepat ataupun berakhir. Premi dibayarkan untuk bagian dari saving 
dan proteksi.  
 
 
C. TERM ASSURANCE 
 
Bentuk asuransi ini adalah yang paling simple dan terlama dan memberikan 
pembayaran sum assured (pertanggungan) atas kematian asalkan kematian 
terjadi selama masa yang sudah ditentukan (specified term). Bila tidak terjadi 
kematian sampai akhir dari masa tersebut maka jaminan berakhir dan tidak ada 
pembayaran diberikan. Bergantung pada usia tertanggung, term assurance 
adalah bentuk yang paling murah dan cocok contohnya bagi pengantin usia 
muda dengan penghasilan medium ke bawah  yang memberikan jumlah wajar 
bagi sang istri bila sang suami meninggal.  
 
 
C1. LEVEL TERM ASSURANCE 
 
Bentuk yang paling sederhana dari term assurance adalah level term assurance. 
Kontraknya menjamin dengan membayar jumlah pertanggungan jika life 
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assured meninggal selama masa jaminan polis yaitu sebelum tanggal jatuh 
tempo.  
 
 Bentuk ini yang paling murah dari asuransi jiwa karena covernya hanya 
sementara. Jika premi tidak dibayar, polis akan berakhir setelah masa days of 
grace.  
 
 
C2. RENEWABLE TERM ASSURANCE  
 
Beberapa term assurance dapat diperpanjang pada saat tanggal berakhir, 
terdapat satu pilihan untuk mengambil term assurance lebih lanjut dengan rate 
biasa tanpa bukti kesehatan sepanjang pada expire date tidak lebih berusia 65 
tahun.  
 
 
C3. CONVERTIBLE TERM ASSURANCE 
 
Bentuk ini sama dengan term assurance tetapi satu klausula dalam kontrak 
memberikan tertanggung hak untuk mengubah polis dalam bentuk endowment 
atau whole life contract dengan rate normal tanpa bukti medis. Dengan 
demikian seorang muda dapat membeli jaminan dengan premi murah dan 
mengubahnya ke dalam bentuk yang lebih mahal bila karirnya berkembang dan 
mendapat kontrak yang lebih sesuai.  
 
 
C4. DECREASING TERM ASSURANCE 
 
Modifikasi untuk Term Assurance dirancang untuk menjamin outstanding 
balance atas cicilan bulanan untuk building society mortgagee (kredit rumah). 
Sebagaimana peminjam berangsur – angsur membayar pinjaman pokok, maka 
sum assured berkurang dari tahun ketahun sampai habis pada saat berakhirnya 
periode pinjaman (hipotik) 
C5. INCREASING TERM ASSURANCE 
 
Oleh karena inflasi, satu term assurance dengan level sum assured diberikan 
membuat nilai pertanggungan berkurang dari nilai jaminan yang sebenarna 
karena nilainya sudah berkurang tahun demi tahun dan usaha untuk 
menghilangkan efek inflasi adalah dengan bentuk escalating sum assured.  
 
Beberapa penanggung menawarkan polis dimana sum assurednya dapat 
dinaikkan setiap tahun dengan presentase 10% dari original sum assured. 
Penanggung lain menawarkan  
 
polis – polis jangka pendek yang dapat diperpanjang pada akhir pertanggungan 
untuk nilai yang lebih besar lagi.  
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Bilamana sum assurednya meningkat, premi pun meningkat pula. Sebagai 
tambahan  penanggung memberikan hak untuk menaikkan jaminan tanpa 
adanya evidence medical, premi awal lebih mahal dari yang ada pada level 
term assurance.  
 
Banyak polis ini memberlakukan pilihan conversi / perubahan. Jaminan 
biasanya dapat berlanjut sampai pada usia 60 dan 65 tahun.  
 
 
C6. FAMILY INCOME BENEFITS 
 
Dalam bentuk dasarnya, bentuk ini merupakan jenis decreasing term assurance 
dengan benefit atas kematian dibayarkan dengan cara cicilan setiap bulan atau 
tiga bulan sekali. Sering bentuk ini digabungkan dengan endowment assurance 
seperti yang lain digabungkan dengan decreasing term assurance. Bentuk ini 
dimaksudkan untuk menggantikan income yang dihasilkan oleh tertanggung bagi 
keluarganya andaikan dia masih bertahan hidup.  
 
Baik itu basic term, decreasing term, convertible term atau polis family 
income, benefit hanya akan dibayar bila tertanggung meninggal pada masa 
polis. Namun dalam bentuk endowment benefit akan dibayarkan pada saat 
meninggal dalam masa polis atau bagian dari endowment bila bertahan hidup 
pada akhir periode.  
 
 
C7. INCREASING FAMILY INCOME POLICIES 
 
Sejumlah penanggung memasarkan polis family income dengan the income 
benefit increases secara otomatis dengan rate yang sudah diatur sebelumnya 
selama masa berlakunya polis.  
 
Income benefit bisa naik setiap tahun yaitu 3%, 5% atau 10%. Pada beberapa 
kasus, kenaikan akan berhenti jika satu klaim terjadi sementara pada banyak 
kasus, kenaikan dapat berlanjut selama masa pembayaran klaim.  
 
 
D. WHOLE LIFE ASSURANCE 
 
Sum assured / Uang pertanggungan dapat dibayarkan pada saat kematian 
tertanggung kapan saja terjadi. Premi dibayarkan baik selama masa hidup 
tertanggung atau berhenti pada usia tertentu misalnya di usia 80 atau 85 
tahun. Bila pembayaran premi berakhir pada usia tertentu, polis – polis masih 
tetap berlaku sampai usia tertanggung meninggal.  
 
 
 



 

 

                  

 

 
5 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

Surrender values  
 
Bila seseorang tidak menginginkan lagi polis mereka oleh beberapa alasan tidak 
dapat membayar premi, maka mereka berhak atas surrender value. Mereka 
berhenti membayar dan menerima (bukan sebesar sebagai bagian dari sum 
assured, tetapi bagian dari premi).  
 
Tidak semua polis – polis memberikan surrender value. Surrender dalam waktu 
tahun singkat atas berlakunya polis biasanya tidak memberikan nilai kepada 
tertanggung. Hal ini dikarenakan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam 
penerbitan dan perpanjangan polis asuransi dan juga masa pertanggungan 
asuransi jiwa sudah berjalan sebelumnya. Dua faktor inilah yang harus 
membuat biaya risiko sudah dilakukan sebelumnya. Deng 
 
 
Paid-up policies 
 
Beberapa polis yang memberikan polis menjadi paid-up, dari pada memberikan 
surrender value. Dalam hal ini, premi stop untuk dibayar dan polis tetap 
berlaku namun untuk jumlah pertanggungan yang lebih kecil dari yang semula. 
Tergantung pada polis dan perusahaannya, polis – polis paid-up bisa atau tidak 
bisa berlanjut untuk berpartisipasi dalam keuntungan perusahaan. 
 
 
D1. NON-PROFIT WHOLE LIFE POLICIES 
 
Satu Polis non-profit whole life punya level premi, dibayarkan seumur hidup. 
Hanya membayar jumlah pertanggungan yang sudah ditetapkan (fixed) 
bilamana tejadi kematian. Pada prakteknya banyak polis menawarkan berhenti 
bayar premi setelah mencapai usia tertentu: misalnya 80 & 85 tahun.  
 
D2. WITH PROFIT WHOLE LIFE POLICIES 
 
Polis ini berbeda dengan non-profit whole life assurance dimana hanya 
membayarkan sum assured ditambah keuntungan yang dikumpulkan sampai 
dengan tanggal meninggal sekalipun normalnya bisa berhenti pada usia 80 – 85 
tahun.  
 
 
PERTANYAAN: DEFINISIKAN ISITILAH ‘WITH PROFITS’  
 
JAWABAN Istilah dari ‘with profit’ artinya bahwa polis akan memberikan 
benefit sebagai tambahan dari dasar sum assured yang dihubungkan dengan 
keuntungan penanggung.  
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D3. LOW COST WHOLE LIFE POLICIES  
 
Polis ini merupaka with-profits whole life contrats with a guarantee level of 
cover. Jaminan dengan 2 (dua) sum insured, dimana jumlah untuk pembayaran 
akibat kematian lebih tinggi yaitu:  
 

� Basic sum insured plus bonuses atau  
� Guaranteed death benefit 

 
Bonus diperhitungkan kepada basic sum insured dan jumlah ini meningkat dari 
tahun ke tahun dengan pencantuman deklarasi bonus.  
 
Premi untuk kontrak ini lebih rendah dari polis non-profit whole life yang biasa 
sekalipun benefit tidak akan setinggi dari full with-profits policy.  
 
 
D4. SINGLE PREMIUM UNIT-LINKED WHOLE LIFE POLICIES 
 
Kontrak ini (selalu disebut bond) merupakan bentuk yang paling simple dari 
unit-linked policy. Biasanya dijamin sebagai kontrak whole life, sehingga 
investor (tertanggung) dapat melanjutkan kontrak selama dia suka. Ketika polis 
sudah berjalan, the whole life single premium diterapkan untuk membeli unit – 
unit pada selected fund dengan harga yang sudah diatur pada saat pembayaran. 
Polis dapat dilunasi kapan saja, dan nilai surrender menjadi total value dari 
unit dengan harga pada hari surrender diajukan.  
 
Jika life assured meninggal, nilai klaim meninggal akan dibayarkan. Terdapat 
satu kecenderungan terhadap penyediaan life cover 101% dari nilai units, untuk 
mengurangi biaya dan memudahkan para peserta yang sudah tua untuk 
menginvestasi dengan mencegah proses underwriting sekalipun hal dilakukan 
berbeda – beda di antara perusahaan asuransi. Beberapa penanggung 
menawarkan level yang lebih tinggi lagi untuk life cover nya contohnya 120% 
pada usia 50 tahun atau 200% pada usian 30 tahun.  
 
 
D5. REGULAR PREMIUM UNIT-LINKED WHOLE LIFE POLICIES.  
 
Polis ini merupakan kontrak dengan premi regular dimana level awal dari life 
cover di tetapkan untuk 10 tahun pertama atas dasar assumed growth rate 
(selalu 7,5%) pada dana dimana kontrak di-linked- kan.  
 
Pada akhir sepuluh tahun tersebut, polis di-review untuk melihat bagaimana 
actual growth rate dibandingkan dengan assumed growth rate.  
 
Tindakan yang diambil sebagai hasil dari review beragam dari satu penanggung 
ke penanggung lain tapi biasanya jika actual growth rate lebih tinggi dari yang 
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diasumsikan, sum insured dinaikkan dan jika lebih rendah, maka bisa saja sum 
insured diturunkan atau premi dinaikkan.  
 
Regular review lanjutan dibuat, biasanya setiap lima tahun sekali tetapi 
mungkin setiap tahun bila life assured sudah berusia 70 tahun atau 75 tahun.  
Level dari life cover lebih tinggi dalam plans ini dari pada unsur saving nya.  
 
 
D6. UNIT-LINKED TERM ASSURANCES  
 
Beberapa penanggung saat ini mengeluarkan unit-linked term assurances. 
Jaminan yang dimaksud adalah sum assured (UP) hanya dibayarkan atas 
kematian selama masa polis. Akan tetapi, cara kerjanya sama seperti regular 
premium unit –linked whole life policies seperti dijelaskan diatas.  
 
Setiap premi bulanan akan membeli unit dan setiap kelebihan dari unit bulanan 
yang cukup dibatalkan untuk membeli risiko bulanan (life risk) yaitu selisih 
antara death sum assured dengan nilai unit yang ada.   
 
 
D7. UNIVERSAL LIFE POLICIES 
 
Dalam jaminan ini, pemegang polis membayar sejumlah apa yang dia suka, 
ketika dia suka untuk memilih dari keseluruhan skala manfaat (range of 
benefit. Semua premi yang dibayarkan dimasukkan pada purchase units dalam 
fund yang dipiih.  
 
Range of benefits biasanya tersedia termasuk sebagai beriktu:  
 

� Death benefit; 
� Annual indexation untuk meng-adjust secara otomatis death benefit; 
� Pilihan – pilihan yang dapat dijamin; 
� Mencabut segala contribution benefit selama disability; 
� Regular income option; 
� Facilitas untuk menunda pembayaran premi seperti selam pengangguran 

/ tidak bekerja; 
� Permanent healt insurance benefits 
� Sum assured dibayarkan saat disability 
� Hospital income benefits 
� Accidental death benefits 
� Option untuk menambahkan life assured tambahan seperti setelah 

pernikahan.  
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E. ENDOWMENT ASSURANCE 
 
Type dasar polis yang ketiga adalah  endowment assurance. Disini sum assured 
dibayarkan pada tanggal yang sudah ditetapkan (the maturity date) atau pada 
saat life assured meninggal.  
 
E1. NON-PROFIT ENDOWMENTS 
 
Non-profit endowments merupakan bentuk yang paling dasar, level premi dan 
pembayaran hanya untuk fixed guarantee sum assured pada saat maturity atau 
pada saat meniggal lebih dini.  
 
 
E2. WITH-PROFIT ENDOWMENTS 
 
Dalam hal ini jumlah yang dibayarkan pada saat maturity atau meniggal dini 
adalah guaranteed sum assured plus bonus – bonus. Jika polis berjalan sampai 
berakhir masa pertanggungan (maturity), bonus akan lebih besar dari jika 
terjadi klaim kematian dini.  
Premi lebih tinggi dari pada premi non-profit endowment dengan sum assured 
yang sama.  
 
E3. LOW COST ENDOWMENTS 
 
Kontrak ini memberikan kombinasi antara with-profit endownment dan 
decreasing term assurance. Seperti pada low cost whole life policy, ada 2 sum 
assured. Jumlah yang dibayarkan atas kematian adalah lebih besar dari:  
 

� Basic sum assured plus bonus atau 
� Guarantee death sum assured.  

 
Bonus diperhitungkan atas dasar basic sum assured, dan jumlah ini meningkat 
dari tahun ke tahun dengan deklarasi bonus.   
    
 
E4. LOW START ENDOWMENTS 
 
Perluasan dari pada low cost endowment adalah low start, atau increasing 
premium, endowment. Dasarnya sama dengan low cost endowment tapi premi 
dimulai dari level rendah dan menaik secara berangsur – angsur dalam 
beberapa tahun menjadi premi penuh. Tipe polis ini dimaksudkan bagi pembeli 
rumah yang bekerja dengan dana yang sangat ketat, namun dengan 
pengharapan adanya kenaikan gaji akan datang.  
 
Premi awalnya sangat rendah dan akan berangsur – angsur naik untuk menjadi 
premi penuh.  
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F. ADDITIONAL BENEFITS 
 
F1. WAIVER OF PREMIUM  
 
Ketentuan ini menegaskan bahwa jika life assured tidak dapat melaksanakan 
pekerjaannya oleh karena penyakit atau luka badan, premi atas polisnya akan 
dicabut/dibebaskan. Artinya penanggung akan membayar premi atas life 
assured agar untuk menjaga benefit polisnya.  
 
 
F2. DISABILITY BENEFIT 
 
Benefit ini diberikan dimana sum assured dibayarkan atas terjadinya permanent 
disability (cacat tetap) sama seperti atas kematian. Penanggung butuh bukti 
bahwa life assured mengalami permanent disability sehingga tidak mampu 
untuk melaksanakan pekerjaannya. Jika pembayaran sum assured dilaksanakan 
untuk permanent disability, maka tidak akan ada pembayaran untuk kematina.  
 
F3. INCREASING COVER OPTION 
 
Opsi ini memungkinkan pemegang polis untuk meningkatkan jaminan dengan 
jumlah tertentu dan waktu tertentu. Misalnya tambahan jaminan setiap 3 
tahun atau lima tahun sekali. Tidak perlu diberikan bukti medis, namun premi 
akan meningkat sesuai dengan rate asli penanggung pada saat opsi dibuat.  
 
 
F5. CRITICAL ILLNESS COVER 
 
Benefit dikenal dengan dread disease cover yang pertama diperkenalkan oleh 
polis – polis jiwa di Afrika Selatan dan baru – baru ini diperkenalkan di UK,  
 
Sum assured dibayarkan atas dasar hasil diagnosa atas satu penyakit yang 
dispesifikasikan di Polis dan dibayarkan untuk keseluruhan atau sebagian dari 
sum assured. Normalnya critical illness cover dijual bersamaan dengan 
disability benefit. Illnesses yang dijamin biasanya atas penyakit koroner, 
serangan jantung, stroke dan kanker sekalipun beberapa penanggung 
memperluas jenis penyakit yaitu termasuk seperti transplasi organ tubuh dan 
kelumpuhan.  
 
Critical illness cover dapat dijual sebagai pilihan extra kepada universal life 
plans, meskipun bisa juga dijual secara independent di basic life cover atau 
bahkan tanpa jaminan life cover atau berdiri sendiri.  
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E. ENDOWMENT ASSURANCE 
 
Sum assured dibayarkan dalam hal terjadinya kematian pada periode tahun 
yang sudah ditentukan misalkan 15, 20, 25, 30. Akan tetapi, bila tertanggung 
bertahan hidup sampai diakhir periode atau sampai terjadinya maturity date 
maka sum assured akan dibayarkan. Premi endowment sedikit lebih mahal 
karena perusahaan asuransi menjamin akan membayar jumlah pertanggungan 
pada waktu yang ditentukan atau sebelum tertanggung meninggal.  Maturity 
date biasanya tidak lebih dari usia tertanggung mencapai 65 tahun.  
 
Semakin pendek periode polis endowment semakin mahal per 1000 pounds 
premi yang dikenakan karena perusahaan punya sedikit waktu untuk meng-
collect premi.  
Asuransi endowment sangat popular dalam pembelian rumah. Polis asuransi 
diambil untuk mencover jumlah pinjaman. Si Peminjam membayar bunga dan 
premi. Pada akhir masa pinjaman polis endowment berakhir dan membayar 
penuh yang memberi pinjaman.  
 
Cara ini merupakan satu metode mahal dalam memproteksi satu pinjaman 
untuk pembelian rumah dan banyak building societies menerima modifikasi 
yang menyangkut convertible atau decreasing term dan kombinasi endowment 
yang dianggap tidak begitu mahal namun masih memberikan jaminan yang 
sama.  
 
 
ASSURANCES FOR CHILDREN 
 
Banyak orang mau membuat arrangement khusus bagi anak – anak mereka dan 
2 schemes umumnya adalah asuransi child’s deferred dan polis bea siswa.  
 
Dalam asuransi child’s deferred, polis berlaku atas jiwa salah satu orang tua 
dengan pilihan waktu normalnya bersamaan dengan usia anak mencapai ulang 
tahun yang 18 atau 21. Bila orang tua bertahan sampai waktu yang sudah 
dipilih, si anak punya pilihan untuk melanjutkan polis atas nama mereka baik 
dalam bentuk endowment atau whole life. Polis dapat berlanjut tanpa harus 
adanya pemeriksaan kesehatan dan  jaminan ini dapat menjadi sangat penting 
bilamana seorang anak menderita satu penyakit bila tidak anak tersebut akan 
kesulitan mencari asuransi atau asuransi lebih mahal.  
 
Bila orang tuanya meninggal sebelum tanggal yang dipilih, polis tetap 
berlanjut. Bila si anak meninggal sebelum usia yang sudah dicantumkan dalam 
polis, maka premi dapat dikembalikan kepada orang tua atau polis dapat 
berlanjut.  
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Ketentuan Bea Siswa dapat dibuat dengan mengambil polis endowment atas 
jiwa orang tua dan dibayarkan dengan cara cicilan selam masa periode 
asuransi.  
 
MORE THAN ONE LIFE 
 
Polis – polis diambil untuk lebih dari satu jiwa, sum assured dapat dibayarkan 
baik dalam hal kematian pada jiwa yang satu atau kematian pada jiwa yang 
terakhir.   
 
Bentuk khusus yang lain yaitu contigent policy, memberikan pembayaran uang 
pertanggungan atas kematian seorang yang dipertanggungkan bila terjadi 
selama yang seorang yang lain masih hidup.  
 
 
INSURED PENSION SCHEMES.  
 
Ada hampir 9 juta orang dalam pension and life assurance schemes atau yang 
menerima manfaat dari scheme ini di UK. Total value premi untuk tahun 1994 
sebesar 9 milliar pound.  
 
Scheme ini memberikan variasi jaminan atas manfaat bagi para anggota namun 
maksud utamanya adalah untuk menyakinkan bahwa beberapa bentuk pension 
ada pada masa pension. Hal ini sangat khusus baik dari sudut benefit yang ada 
dan metode pembayaran premi. Perusahaan asuransi jiwa melaksanakan 
peranan penting dalam mengelolah  pension schemes. Mereka (perusahaan as. 
Jiwa ) yang melaksanakan scheme ini melakukan pendekatan untuk:  
mengorganisasi whole scheme, menerima kontribusi premi, investasi dana dan 
mengatur pensiun.  
mengatur dana dari pension scheme atau 
memberikan benefit life assurance bagi para janda dari anggota yang 
meninggal sebelum pensiun.  
 
Banyak employers’ pension schemes dijamin dengan menggunakan polis master 
atau polis group. Hal ini memberikan dana pension dan benefit lainnya kepada 
karyawan yang berhak atas scheme tersebut, biasanya yang berhubungan atas 
jasa dan gajinya.  
 
Satu jasa pencatatan data dan admistrasi diberikan dalam hal pengeluaran 
polis. Kontrak mungkin dapat didasarkan oleh satu tipe dari polis yang 
digunakan dalam ordinary life  
 
assurance, contohnya endowment assurance atau annuities yang akan 
dijabarkan selanjutnya.  
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Dalam asosiasi dengan ketentuan benefit pensiun, polis – polis biasanya 
diterbitkan untuk menjamin kematian dalam sercive benefit bagi para 
karyawan yang tidak mencapai usia pensiun. Hal ini dapat dalam bentuk 
asuransi jiwa group.  
 
ANNUIITIES  
 
Asuransi tertentu sebagaimana disebut diatas punya tujuan menyakinkan satu 
pendapatan dalam bentuk lain atau yang lainnya. Annuity adalah satu metode 
dimana seseorang dapat menerima sejumlah pertanggungan setiap tahun, jadi 
annuity adalah satu pengembalian pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan 
asuransi untuk sejumlah uang.  
 
Annuity bukanlah asuransi jiwa sebagaimana dijabarkan sebelumnya, namun 
annuity dilaksanakan oleh perusahaan asuransi jiwa  dengan bergantung pada 
prinsip – prinsip aktuaria.  
 
Bila seorang punya jumlah uang yang sangat besar dan menginginkan 
pendapatan bagi mereka sendiri di saat pensiun  dan pada satu waktu 
melakukan pendekatan kepada asuransi jiwa untuk membeli anuitas.  
 
 
A1L. SPECIAL FITUR ASURANSI JIWA 
 
Ketentuan asuransi jiwa agak berbeda dengan proses asuransi non-jiwa. 
Perbedaan utama adalah pada asuransi jiwa, kejadian yang diasuransikan 
adalah hal yang pasti terjadi yaitu pembayaran dibayar dalam hal meninggal. 
Berikut sejumlah fitur khusus dalam asuransi jiwa:  
 
Premium payment 
Premi as. Jiwa biasanya dibayarkan dengan level amount sepanjang periode 
polis. Artinya premi yang dibayar adalah jumlah yang sama besarnya yang 
ditentukan sesuai umur pada saat memulai pertanggungan .  
Beberapa perusahaan asuransi jiwa memberlakukan escalating premium dimana 
premi naik secara lambat laun sesuai dengan usia tertanggung.  
Premi dapat dibayarkan tahunan, semester, kwartal dan mungkin sekali 
bulanan dan bisa saja dengan cara debit rekening di bank secara otomatis.  
 
 
Partisipasi dalam keuntungan 
 
Perusahaan life assurance menilai asset dan liability secara rutin, ada yang 
setiap tahun dan ada juga setiap 3 tahun sekali. Penilaian atas operasional 
memungkinkan mereka untuk menentukan setiap surplus yang diperoleh setelah 
menghitung semua liability yang akan datang dan contingency lainnya. Bila 
surplus ada, akan dibagikan kepada semua pemegang polis yang mempunyai 
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polis ‘with profits’ atau polis ‘participating’. Polis – polis jenis ini 
membenarkan tertanggung berpartisipasi dalam setiap keungtungan yang 
dibuat oleh perusahaan. Namun bila perusahaan tidak menguntungkan maka 
tertanggung tidak berhak atas profit atau bonus.        
Tertanggung membayar tambahan biaya dalam premi agar bisa mendapat 
berpartisipasi dalam keuntungan dan juga bonus yang ditambahkan dalam sum 
assured dan dibayarkan pada saat maturity date.  
 
 
Surrender values  
 
Bila seseorang tidak menginginkan lagi polis mereka oleh beberapa alasan tidak 
dapat membayar premi, maka mereka berhak atas surrender value. Mereka 
berhenti membayar dan menerima (bukan sebesar sebagai bagian dari sum 
assured, tetapi bagian dari premi).  
 
Tidak semua polis – polis memberikan surrender value. Surrender dalam waktu 
tahun singkat atas berlakunya polis biasanya tidak memberikan nilai kepada 
tertanggung. Hal ini dikarenakan biaya – biaya yang dikeluarkan dalam 
penerbitan dan perpanjangan polis asuransi dan juga masa pertanggungan 
asuransi jiwa sudah berjalan sebelumnya. Dua faktor inilah yang harus 
membuat biaya risiko sudah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian dalam hal 
system tingkatan premi, setiap surrender value akan menjadi rendah untuk 
diterima.  
 
 
Paid-up policies 
 
Beberapa polis yang memberikan polis menjadi paid-up, dari pada memberikan 
surrender value. Dalam hal ini, premi stop untuk dibayar dan polis tetap 
berlaku namun untuk jumlah pertanggungan yang lebih kecil dari yang semula. 
Tergantung pada polis dan perusahaannya, polis – polis paid-up bisa atau tidak 
bisa berlanjut untuk berpartisipasi dalam keuntungan perusahaan.  
 
 
Tax relief  
 
Sampai tahun anggaran 1984 tertanggung tertentu berhak unutk tax relief atas 
premi as. Jiwa. Tax relief berlanjut untuk polis – polis jiwa yang sedang berlaku 
sebelum tahun anggaran 1984. Namun bukan untuk polis yang berlaku setelah 
itu.  
 
Investment  
 
Industri asuransi menghasilkan premi yang sangat besar. Hal ini dapat 
dibuktikan dimana banyak premi yang dibayarkan setiap tahun. Jumlah 



 

 

                  

 

 
14 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

tersebut dipegang oleh perusahaan asuransi untuk membayar laibility yang akan 
datang dan disebut sebagai dana asuransi jiwa. Total nilai dana untuk asuransi 
ordinary life tahun 1994 mencapai 465,900,000,000 pounds.  
 
Future developments 
 
Underwriting life assurance rentan terhadap sumber utama pengembangan 
yang paling kontroversi. Ada pandangan bahwa populasi dapat diurutkan 
seseuai dengan kondisi – kondisi kesehatan genetik  termasuk penyakit kanker, 
jantung, dan diabetes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


