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BAB 4  HOUSEHOLD INSURANCE: BUILDING AND CONTENTS II 
 
 

A. Contents Insurance 
B. Legal Liability: buildings and contents 
C. Household insurance and inflation 

 
 
A. CONTENTS INSURANCE 
 
Berikut penjelasan tentang luas jaminan contents insurance yang ada pada 
polis household.   
 
A1. DEFINISI 
 
Sekalipun tidak ada definisi yang standar atas kata ‘contents’ berikut wording 
yang khusus digunakan untuk menjelaskan property yang disebut contents 
dalam jaminan asuransi household.  
 
Barang – barang rumah tangga dan personal goods dalam setiap penjelasan, 
yang menjadi milik tertanggung atau yang menjadi tanggung jawabnya, 
meliputi:  
 

� fixtures dan fittings selain fixture and fittings milik landlord (pemilik 
rumah) 

� televise, satelit (parabola), dan radio penerima, perlengkapan 
pemancar, serta tiang – tiang yang dipasang di rumah tinggal.  

� telepon 
� gas dan kompor masak listrik dan alat pengukur 

 
namun dikecualikan:  
 

� barang yang secara khusus sudah diasuransikan 
� uang tunai, bank and currency notes 
� securitas/saham, sertifikat dan dokumen 
� mobil dan sepeda motor dan accessoriesnya 
� hewan peliharaan 
� setiap bagian dari struktur bangunan rumah, langit – langit, wall paper 

dan sejenisnya.  
� Barang yang dijaga / ditahan atau digunakan utamanya untuk maksud 

bisnis. 
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Fitur – fitur berikut ini perlu dicatat:  
 

� Tidak ada bagian struktur, langit-langit, wallpaper dan sejenisnya 
dijamin dalam contents barang – barang milik tamu tidak dapat 
diasuransikan, meskipun specifikasi disebut termasuk barang dimana 
tertanggung bertanggung jawab. 

� Accessoris kend. Bermotor tidak pada kendaraannya, tetapi misalnya 
disimpan dalam garasi dijamin dalam polis.  

� Alat penerima / antena Radio dan  televisi dan alat penerima lainnya 
serta parabola yang terpasang di bangunan rumah. 

� Ítems tertentu yang merupakan excluded property seperti sekuritas dan 
dokumen dapat diasuransikan jika ada special arrangement.  

 
A1A. Limits 
 
Biasanya beberapa limit diberlakukan untuk setiap nilai artikel dan total 
keseluruhannya. 
Meskipun definisi dari valuable and specific limit bervariasi, wording khusus 
sebagai berikut:  
 
” single article, No. One curio picture or other work of art stamp collection or 
article of gold silver or other precious metal jewellery or fur shall be deemed 
of greater value than 5% of full value of the contents as above declared, or $ 
1,500 whichever is the less, unless specially insured in separate item.  
 
Valuable Limit, The total value of articles of gold silver or other precious metal 
jewellery or fur is deemed not to exceed one-third of the full value of the 
contents unless specially agreed.  
 
Uang biasanya termasuk dalam jaminan contents untuk limit antara $ 300 s/d $ 
500. Uang dapat didefinisikan sebagai berikut:  
 

� Current Coin and bank notes 
� Cheques 
� Postal and money orders 
� Current postage stamps 
� Savings stamps and certificates 
� Premium bonds 
� Travellers’ cheques 
� Travel tickets 
� Record, book or similar tokens 
� Luncheon vouchers 
� Trading stamps 

 
Uang yang ditahan atau disimpan untuk bisnis purpose dikecualikan.  
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A2. SCOPE OF COVER 
 
Resiko yang dijamin dalam section contents pada dasarnya sama dengan yang 
ada pada section building meskipun terdapat sedikit perbedaan dalam wording. 
Akan tetapi, perlu dicatat perbedaan sebagai berikut.  
 
Theft atau attempted theft dijamin sepanjang menyangkut semua contents 
yang ada dirumah namun ada pengecualian khusus dari pencurian yang tidak 
melibatkan entry or exit by violent or forcible means terhadap:  

� Uang tunai, currency notes, bank notes dan stamps 
� Ketika rumah tinggal pribadi dipinjam atau sebagian ditempati orang 

lain.  
 
Batasan yang menyangkut theft adalah penting. Sesuai dengan praktek jaminan 
theft yang biasa, selalu diberlakukan limit jaminan, bila premise tidak dihuni 
oleh tertanggung, anggota atau kerabat serta pembantunya, maka batasannya 
adalah dengan mencantumkan entry or exit by forcible and means only. Hal ini 
juga berlaku pada flats yang dihuni oleh orang banyak.  
 
A2A. Policy Extensions 
 
Extension terdiri dari 2 kategori yaitu: secara otomatis tanpa penambahan 
premi dan yang harus diatur lebih dulu dengan atau tanpa premi tambahan.  
 
A2A1. Automatic extension  
 
Berikut ini adalah yang biasanya secara otomatis dijamin:  
 
Temporary removal 
Polis diperluas untuk menjamin contents (kecuali sudah diasuransikan) 
terhadap semua bahaya / perils selama dipindahkan untuk sementara namun 
masih berada di wilayah Great Britain, Ireland atau Northern Ireland mengacu 
pada batasan – batasan berikut:  
 

� Risiko badai dan banjir sebagai property yang dibawa atau yang melekat 
pada seseorang dikecualikan 

� Pecurian dijamin hanya :  
- ketika dibank, deposit box atau dirumah yang sedang dihuni 
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- yang berada dalam bangunan ketika tertanggung atau anggota 
keluarganya ada dirumah atau yang sedang digunakan atau 
diangkut  

- ketika sedang dalam pemindahan dari bank ke deposit box oleh 
tertanggung atau anggota keluarganya atau pembantu yang 
dikuasakan. 

 
Pakaian dan barang pribadi 
 
Pakaian dan barang pribadi, kecuali uang tunai, currency notes, bank notes dan 
stamps , milik pembantu tertanggung dijamin atas semua bahaya ketika 
berada dalam rumah tinggal tertanggung atau ketika saat berada dalam rumah 
tinggal, rumah sewaan, di hotel atau penginapan di Great Britain, Ireland atau 
Northern Ireland dimana pembantu tersebut berada bersama tertanggung atau 
anggota keluarga tertanggung.  

 
Glass & Mirrors  
Polis juga diperluas untuk menjamin kerusakan accidental atas kaca mata,  
permukaan kaca dari perabot atau fixed glass selama berada dirumah 
tertanggung. Pengecualian untuk unoccopied / unfurnished diterapkan pada 
jaminan ini.  
 
 
Loss of rent  
Jaminan diperluas termasuk loss of rent dan biaya – biaya tambahan yang wajar 
dialami oleh tertanggung di hotel, rumah sewaan, dengan alasan rumah tinggal 
tidak dapat dihuni akibat bahaya yang dijamin dengan batasan  
Periode yang wajar untuk reinstatement dan 
Jumlah yang tidak lebih dari 20% dari harga pertanggungan untuk contents.  
 
Accidental Damage untuk peralatan entertainment 
Polis diperluas untuk menjamin accidental damage pada radio dan televisi 
termasuk juga peralatan audio dan video serta komputer. Jaminan mengacu 
pada pengecualian yang sama pada accidental damage dan juga mengecualikan 
portable equipment, records, tape dan lain – lain. Cover mengacu pada satu 
exceso biasanya $ 50 
 
Contents in the open (diruang terbuka)  
Contents in the open selama berada dalam areal tertanggung juga dapat 
dijamin. Bila maksud utamanya adalah menjamin pencurian tiang jemuran dan 
peralatan perkebunan. Cover mengacu pada satu limit, biasanya antara $ 500 
dan $ 1000. Kerusakan akibat storm dan banjir biasanya dikecualikan.  
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Accidental damage ketika sedang pemindahan 
Cover bisa diperluas untuk kerusakan accidental damage saat sedang 
pemindahan yang dilakukan oleh kurir yang professional, atau selama disimpan 
gudang furniture, biasanya untuk 7 hari. Satu excess diterapkan klaim 
normalnya harus diberitahu selama waktu khusus, biasanya 7 hari ketibaan di 
rumah baru.  
 
Perluasan otomatis yang lain diberikan penanggung termasuk sebagai 
berikut:  

� kehilangan oil, air dari tempat / wadah yang tetap.  
� biaya penggantian kehilangan atau kerusakan pada surat – surat berharga 
� biaya penggantuan kunci – kunci pintu setelah terjadi pencurian kunci  
� kenaikan sementara harga pertanggungan tetapi hanya sampai 10% untuk 

mencover wedding gift (kado pernikahan) bagi anggota keluarga atau 
pada saat hari natal.  

 
 
A2A2  Non-automatic extensions 
 
Polis dapat juga diperluas mencakup accidental damage.  
 
Accidental damage. Kebanyakan Penanggung menawarkan jaminan accidental 
damage dengan rate premi yang tinggi dan biasanya mengacu pada excess dan 
pengecualian yang sama pada section building. Akan tetapi contents tertentu 
misalnya contact lenses, uang, stamps, coins, medals, dan plants biasanya 
dikecualikan bila jaminan dimaksud untuk kerusakan barang – barang household 
dan peralatan rumah tangga.  
 
 
Pengecualian khusus dalam hal jaminan accidental mencakup:  

� wear and tear 
� depresiasi dan  
� kerusakan oleh hewan peliharaan  
� prosess perbaikan 
� kerusakan mekanis dan listrik 
� $50 excess 

 
 
A3. BASIS OF SETTLEMENT  
 
Pada umumnya tertanggung punya pilihan alternative untuk setiap 
penyelesaian klaim dan memutuskan pilihan pada akhir kontrak. Alternatif 
tersebut merupakan Indemnity (atau market value) dan new for old (atau 
reinstatement). Kebanyakan penanggung sekarang menawarkan new for old 
basis sebagai bentuk standar.  
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A3A. Indemnity Basis 
 
Penyelesaian dengan indemnity basis berarti adanya pengurangan dibuat atas 
wear and tear. Jumlah yang dibayar adalah untuk mengganti item dengan item 
yang sama usia dan kondisinya.  
 
A3B New for old basis 
 
Banyak pilihan public atas penyelesaian klaim asuransi household contents 
jatuh pada New for Old basis dimana tidak ada pemotongan atas wear and tear 
atau depresiasi.  
 
Akan tetapi kebanyakan penanggung akan membuat pengurangan untuk wear 
and tear untuk jenis barang atau keadaan sebagai berikut:  

� Untuk pakaian  dan sprei household 
� Jika harga pertanggungan tidak mencukupi 

 
Bila perbaikan memungkinkan, biaya perbaikan dibayar penuh. Kondisi Average 
biasanya tidak diberlakukan pada polis household.  
 
Kelebihan dan Kelemahan (Advantages dan Disadvantages) utama bagi 
penanggung dalam ketentuan new for old cover sebagai berikut:  
 
Advantages: 

� Premi lebih tinggi, asalkan uang pertanggungan cukup, sebab uang 
pertanggungan dihitung sebagai dasar perhitungan saat penyelesaian 
klaim (biaya penggantian baru) 

� Pengurangan dispute klaim sekalipun adanya betterment.  
  
 Disadvantages: 
 

� Moral Hazard, meningkatnya klaim fraudulent dan membesar – besarkan 
nilai klaim.  

� Kesulitan untuk memastikan bahwa sum insured cukup 
 
Catatan:  
Sekalipun kondisi average pro rata tidak diterapkan sesuai dengan pengertian 
umum, penanggung benar – benar menggunakan average  bila situasi under 
insurance terjadi. Hal ini memungkin para penanggung karena dalam proposal 
form tertanggung sudah membuat deklarasi full value.  
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A4. EXCESS 
 
Kebanyakan penanggung menerapkan excess $ 50 untuk semua klaim yang 
payable dalam contents section polis house hold.  
 
A5. PROFESSIONALS  
 
Di tahun belakangan ini, kemajuan dalam teknologi membenarkan banyak orang 
bekerja di rumah (tidak dikantor). Kecenderungan ini akan terus berlanjut. 
Penanggung telah mengetahui hal ini dan mengembangkan polis – polis khusus 
yang dikenalkan ’Homeworker atau Professions’ policies. Risiko yang demikian 
dianggap kurang menarik namun tiap – tiap risiko yang di underwrite lebih hati 
– hati.  
 
 
B. LEGAL LIABILITY: BUILDINGS DAN CONTENTS 
 
Semua polis household untuk bangunan dan contents sudah termasuk menjamin 
liability khusus sebagai bagian dasar jaminan. Pada umumnya, building section 
meluas untuk menjamin liability tertanggung sebagai pemilik selama contents 
section masih berhubungan dengan liability sebagai penghuni premise.  
 
Liability cover, apakah berhubungan sebagai pemilik atau penghuni, adalah 
jaminan atas legal liability hanya untuk luka badan accident yang termasuk 
meninggal atau sakit atau accidental damage terhadap property. Property 
mengacu pada material property dan tidak termasuk contohnya legal rights. 
Luka badan atau kerusakan harus terjadi selama periode asuransi. Indemnity 
adalah untuk tertanggung dan semua anggota keluarga yang tinggal menetap 
dengan tertanggung.  
 
B1. BUILDINGS  
 
Section yang menjamin liability dialami sebagai pemilik rumah tinggal: 
tertanggung diberi ganti rugi oleh penanggung dalam hal terjadinya legal 
liability sebagai pemilik kepada anggota publik tetapi dikecualikan kepada 
anggota keluarga yang tinggal permanent dengannya. Wording bervariasi 
diantara penanggung, namun ditegaskan sebagai berikut:  
 
 
“ The insured will be indemnified against all sums which he shall become 
legally liable to pay in respect of:  

- accidental bodily injury to or disease contracted by any person 
other than a member of the insured’s family permanently residing 
with him or any person in the employ of the insured; 
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- accidental loss of or accidental damage to property not belonging 
to nor in the custody or control of the insured or any member of 
the insured’s family permanently residing with him.  

 
The maximum amount payable in respect of any number of claims arising out of 
one event will be limited to $ 2,000,000   
 
In addition the insurers will pay:  

- cost and expenses incurred with the insurer’s written consent 
- solicitors’ fee for representation at any coroners’ inquest fatal 

inquiry or Court of summary Jurisdiction in respect of any event 
which may be the subject of indemnity under this section 

 
Terjemahan bebasnya:  
 
(Tertanggung akan diberi ganti rugi untuk semua jumlah / biaya yang menjadi 
tanggung jawabnya secara hukum untuk dibayarkan atas terjadinya:  

- luka badan atau penyakit yang dialami setiap orang diluar dari 
seorang anggota keluarga yang tinggal bersama dengan 
tertanggung atau setiap orang yang dipekerjakan tertanggung.  

- Kerugian dan kerusakan yang accidental terhadap property yang 
bukan milik tertanggung juga yang bukan dibawah pengawasan 
tertanggung atau setiap anggota keluarga yang tinggal bersama 
tertanggung.  

Maksimum penggantian dalam setiap jumlah klaim yang dari satu kejadian akan 
dibatasi $ 2,000,000.-  
 
Sebagai tambahan penanggung akan membayar:  

- biaya dan ongkos yang dibebankan dengan persetujuan tertulis 
penanggung. 

- biaya solicitor / pengacara untuk atas representasi atas 
penyelidikan hal penyebab kemataian atau biaya selama proses 
pengadilan)  

 
 
B2. CONTENTS 
 
Cover dibuat pada satu dasar yang sama dengan yang diberikan pada building 
section kecualikan untuk perbedaan yang jelas dimana menjamin kepentingan 
tertanggung sebagai occupier (penghuni) dari pada sebagai pemilik property.  
 
Section ini menjamin liability yang derita:  

� Sebagai penghuni rumah tinggal atau tempat lain yang digunakan sebagai 
akomodasi untuk holiday. Kerusakan pada premise yang dipakai 
sementara oleh tertanggung mungkin sudah termasuk, bila termasuk, 
satu excess diterapkan misalnya $ 100.  
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� Sebagai Pribadi, termasuk personal liability. Biasanya time limit 
misalnya 60 hari untuk diluar UK atau Ireland.  

� karyawan sendiri. Jaminan mengecualikan karyawan untuk setiap usaha 
atau profesi. 

 
 

D. HOUSEHOLD INSURANCE AND INFLATION 
 
Selama tahun 1970 an terdapat pengalam klaim yang buruk dalam polis 
household. Sangat jelas bahwa hal ini di dominasi oleh inflasi yang sangat cepat 
setiap waktu, dimana hasilnya harga pertanggungan dalam polis tidak cukup/  
 
Untuk mengatasi masalah ini, pada saat renewal tertanggung diminta untuk 
melakukan review dan meng-update-kan harga pertanggungan. Alternatifnya 
beberapa penanggung menaikan uang pertanggungan sebanyak 50% tanpa premi 
tambahan sampai renewal berikutnya, dan tertanggung harus mampu memilih 
figure yang berbeda. Sebagai tambahan, cara untuk menjaga harga 
pertanggungan up-to-date adalah penting sehingga penanggung 
memperkenalkan satu system yaitu index linking sum insured.  
 
Mayoritas dari polis – polis household atas building dan contents sekarang sudah 
menerapkan index linked; yaitu sum insured di revisi secara rutin dalam ukuran 
spesifik yang dipublikasikan atas setiap perubahan harga atau biaya.  
 
Index biasa digunaka sebagai berikut:  

� Buildings: the House Rebuilding Cost Index disajikan oleh the Royal 
Institute of Chartered Surveyors.  

� Contents: the Consumer Durable Section of Retail Prices disajikan oleh 
Department of Employment.  

 
 
PERTANYAAN:  
 
Apa keuntungan bagi penanggung dan tertanggung dalam penggunaan system of 
index lingking?  
 
Sum Insured diadjust setiap bulannya dengan persentase perubahan pada 
relevant index. Pada saat renewal, total percentase meningkat sejak previous 
renewal diberlakukan pada sum insured yang ditunjukkan pada renewal notice 
dan premi akan naik.  
 
Index linking memastikan bahwa sum insured tetap di-update sewajarnya dan 
penanggung menerima premi yang merefleksikan beberapa perubahan dalam 
risiko. Akan tetapi pemegang polis masih bertanggung jawab untuk memastikan 
bahwa sum insured sesuai dengan current values, khususnya dalam hal 
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perbaikan property yang akan mempengaruhi sum insured building atau 
penambahan new items yang meningkatkan nilai contents.  
 
Kembali pada pertanyaan diatas (tentang index linking), keuntungan kepada 
penanggung dan tertanggung sebagai berikut:  
 
Kepada Penanggung 
 

� mengurangi adanya under insurance 
� pembakuan administrasi atas meningkatnya semua polis.  

 
Insured  

� memastikan jaminan yang cukup (adequate cover)  
� menghemat dalam regular review meskipun sum insured harus tetap 

cukup.  
 
Pada awal tahun 1990 an  sejumlah penanggung household memperkenalkan 
polis – polis bedroom rated. Banyak polis tersebut tidak mengharuskan 
tertanggung untuk menspesifikasikan sum insured sekalipun liability 
penanggung dibatasi dengan pemberlakuan satu batasan yaitu arbitrary 
monetary limit (misalnya $ 35,000). Premi berubah untuk jumlah polis 
bergantung pada:  

1. Lokasi rumah tinggal 
2. Usia bangunan rumah tinggal 
3. Jenis property (mis. Teras) 
4. Jumlah kamar 

 
Jumlah kamar menjadi dasar rating yang dapat digunakan untuk building 
section.  
 
 
Ketika polis – polis pertama kali diperkenalkan, terdapat beberapa elemen 
dalam pemilihan pemegang polis yang menghasilkan loss ratio yang tidak baik 
bagi penanggung atas account ini. Hal ini membawa membuat beberapa 
penanggung menarik / mundur dari produk ini sementara yang lainnya tetap 
menjual produk ini namun dengan kriteria underwriting yang lebih hati – hati.  
 
  
 

The end of chapter 4 (four) 
 


