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BAB 5.   HOUSEHOLD INSURANCE: ADDITIONAL COVER 
 
 

A. PORTABLE POSSESSION 
B. MONEY AND CREDIT CARDS 
C. BICYCLES 
D. FREEZER CONTENTS 
E. CARAVANS 
F. SMALL CRAFT 
G. SPORT EQUIPMENT 
H. PERSONAL ACCIDENT, HOSPITAL CASH BENEFITS, AND CREDITOR 

INSURANCES 
I. DOMESTIC ANIMALS 
J. LEGAL EXPENSES 
K. EMERGENCY ASSISTANCE 
L. GENERAL EXCLUSION & CONDITIONS OF THE HOUSEHOLD POLICY 
M. PROPOSAL FORMS 
N. SURVEYS 
O. LIFESTYLE RATING 

 
 
A. PORTABLE POSSESSIONS 
 
‘All risk’ cover tersedia untuk barang pribadi yang sering dibawa keluar rumah. 
Istilah ‘all risks’ sering disalah artikan namun sesungguhnya bukan setiap risiko 
dijamin karena ada sejumlah pengecualian.  
 
‘all risks’ tersedia untuk hampir semua pakaian dan personal effect tetapi 
biasanya hanya yang berhubungan dengan jaminan contents. Akan tetapi 
beberapa penanggung akan memberi jaminan terpisah polis – polis all risks bagi 
yang tidak menjamin contents.  
 
A1. COVER 
Kebanyakan penanggung memberlakukan sum insured terpisah untuk 
unspecified dan specified items.  
 
A1A. Unspecified items (barang – barang yang tidak dispesifikkan dalam polis) 
 
Section ini berhubungan dengan barang yang bisa dibawa keluar dari alamat / 
tempat tinggal tertanggung. Definisi dari unspecified items bisa sangat luas. 
Contohnya pakaian, personal effects dan barang – barang yang lebih berharga 
atau bisa juga lebih terbatas.  
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Beberapa jenis property yang tidak dapat diasuransikan dalam perluasan ini. 
Terdapata beberapa alasan khusus, contohnya:  
 

� Istilah individu mungkin harus diterapkan kepada jenis property tertentu 
� Asuransi terpisah sudah tersedia 
� Penanggung tidak siap untuk memberikan jaminan 

 
PERTANYAAN 
 
Dapatkah anda memberikan contoh jenis barang yang tidak dapat diasuransikan 
dibawah unspecified item dalam section ’all risks’? 
 
Jawaban bisa meliputi sejumlah contoh – contoh berikut:  
 

� Contact lenses, gigi palsu: istilah individual haruslah diterapkan dalam 
polis 

� Sepeda, special terms harus juga diterapkan dalam polis 
� Caravans: asuransi terpisah tersedia 
� Motor Vehicles: asuransi terpisah tersedia 
� Documents: Penanggung biasanya tidak memberikan jaminan untuk ini 

 
Sport Equipment: Beberapa penanggung memberikan item terpisah untuk sport 
equipment sementara penanggung lain sudah memasukkan equipment dalam 
unspecified items. Beberapa peralatan olah raga, misalnya sub-aqua, parasutm 
windsurfing, atau mountaineering biasanya dikecualikan.  
 
Single article limit: limit untuk single article pada unspecified items dapat 
bervariasi dari 500 pounds ke 1,500 atau lebih.  
 
Excess: satu excess misalnya 15 pounds sampai 50 pounds diberlakukan dalam 
unspecified items.  
 
Sum insured. Sum Insured didasarkan pada first loss basis, misalnya calon 
tertanggung memutuskan nilai maksimum bila risiko di luar rumah.  
 
 
A1B. Specified Items 
 
Items yang dispesifikkan adalah items yang melebihi single article limit dalam 
section unspecified items atau items yang special termsnya diterapkan. 
Specified items yang biasanya adalah barang perhiasan (jewelry) dan pakaian 
kulit (furs) tetapi terdapat juga mungkin item lain yang berharga tinggi diminta 
untuk dijamin, misalnya peralatan foto copy atau sepeda 
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Sum Insured dan penilaian 
 
Sum insured harus menunjukkan nilai penggantian. Satu penilaian, atau 
kwitansi pembelian dibutuhkan bagi item untuk setian nilai yang ditegaskan, 
bisa saja 1,000 pounds atau lebih. Penilaian tersebut perlu agar mencegah 
claim disputes, hal ini bisa sulit untuk menyetujui nilainya sekali barang 
tersebut hilang atau rusak bila barang tersebut langka/unik.  
A2 EXCLUSIONS  
 
Exclusion atau exceptions berbeda – beda diterapkan oleh para penanggung. 
Akan tetapi kebanyakan penanggung mengecualikan sebagai berikut:  
 

� Wear and tear, penyebab yang secara berangsur – angsur, atau 
depresiasi 

� Serangga atau vermin/binatang kecil 
� Setiap process pemanasan, membusuk, jamuran, perubahan atmosfir 
� Goresan, benturan, kerusakan/gangguan atau salah produk/material 
� Kerusakan pada sport equipment ketika sedang dimainkan 
� Penyitaan atau penahanan oleh pabean atau pejabat lainnya 
� Akte, bond, bills of exchange, securitas, dokumen, naskah, peralatan 

atau barang – barang untuk bisnis, profesi atau dagangan.  
 
B. MONEY AND CREDIT CARDS 
 
Polis asuransi household dapat juga menjamin kehilangan uang dan credit 
cards. Perlu dicatat bahwa beberapa penanggung menjamin uang dan credit 
cards dalam section ‘all risks’ dari pada di section terpisah.  
 
B1. MONEY 
 
Section Money dalam polis household sudah termasuk pada section ‘all risks’ 
yang lebih luas dari pada yang sudah dijamin dalam section content. Jaminan 
hanya berhubungan dengan accidental loss of money.  
 
Beberapa penanggung membatasi jaminan hanya untuk daerah Inggris Raya 
sedangkan penanggung lain dapat memperluas batasan yaitu dengan worldwide 
cover.  
 
B1A. Definisi 
 
Definisi bervariasi, tapi jaminan akan biasanya sudah termasuk sebagai berikut:  

� tunai 
� cek 
� postal orders 
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� bankers’ drafts 
� current postage stamps 

Jaminan juga sudah termasuk seperti:  
 

� Saving stamps dan sertifikat 
� Premium bonds 
� Luncheon vouchers 
� Gift token 
� Travel tickets 
� Telephone cards 

 
 
Uang biasanya didefinisikan sebagai yang ditahan untuk social atau domestic 
purpose dan sebagai kepunyaan tertanggung atau anggota keluarganya saja.  
 
B1B. SUM INSURED 
 
Sum Insured lebih sesuai diistilahkan sebagai satu limit liability karena biasanya 
sudah ditetapkan penanggung dan lebih sering antara 200 pounds dan 500 
pounds. Beberapa penanggung juga memberlakukan index linking untuk batasan 
/ limit 
 
B1C. Exclusions 
 
Exclusions tertentu dapat diterapkan seperti:  
 

� Berkurang karena kesalahan atau kesilapan 
� Kehilangan tidak dilaporkan kepada polisi dalam 24 jam 
� Penyitaan atau penahaan oleh pabean atau pejabat lain 
� Satu excess biasanya diterapkan antara 15 pound dan 50 pounds 

 
B2 CREDIT CARDS 
 
Merupakan section terpisah dalam polis household atau bisa termasuk bagian 
dari section money.  
 
Jaminan diberikan terhadap kehilangan keuangan akibat kehilangan atau 
pencurian satu kartu dan salah penggunaannya. Biasanya terdapat satu kondisi 
dimana setiap kehilangan dilaporkan kepada penerbit kartu dan kepada polis 
selama 24 jam. Limit liability biasanya antara 250 pounds sampai dengan 1,000 
pounds 
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B2A. Definisi 
 
Sebagaimana dalam kasus keuangan, definisi bervariasi tapi bisa mencakup 
berikut:  
 

� Credit cards 
� Debit cards 
� Cheque cards dan 
� Charge cards 

 
Cards yang dikeluarkan kepada karyawan oleh perusahaannya akan dikecualikan 
dan biasanya dijamin dalam asuransi employer (employers’ insurance).  
 
B2B. Sum Insured 
 
Sum Insured (atau limit) ditetapkan oleh penanggung yaitu sampai dengan 500 
pounds.  
 
 
B2C. Extension (perluasan)  
 
Beberapa penanggung memberikan perluasan yang bervariasi dan pelayanan 
sebagai tambahan dari basic cover. Hal ini mencakup:  
 

� Emergency cash. Sampai 750 pounds tunai diberikan dengan bunga 
gratis sampai 10 hari jika tertanggung keluar rumah saat kehilangan 
kartu.  

 
� Card Registration. Penanggung akan menyimpan catatan semua kartu. 

Dalam hal kehilangan, penerbit kartu akan diberitahukan dan 
penggantian kartu akan diatur.  

 
� Change of Address. Penanggung akan memberitahu semua para penerbit 

kartu atas setiap perubahan alamat.  
 
B2D. Exclusions 
 
Exclusion jaminan credit card adalah sebagai berikut:  
 

� Penggunaan yang tidak sah (unauthorized) terhadap credit card.  
� Pelanggaran syarat dan kondisi yang diberlakukan oleh penerbit. 
� Penyitaan atau penahanan oleh pabean atau pejabat lainnya.  
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C. BICYCLES 
 
Jaminan hanya untuk sepeda (sepeda motor) dalam basis ’all risks’. 
Geographical area atas jaminan akan sama dengan yang diterapkan dalam ’all 
risks’ section. Beberapa  
 
penanggung menjamin dengan item terpisah (separate item) yaitu dalam ’all 
risks’ section atau termasuk pada pedal cycles dalam unspecified items.  
 
C1. DEFINITION 
 
Definisi jaminan biasanya menunjuk kepada pedal cycles (sepeda) termasuk 
asesoris yang dimiliki tertanggung.  
 
C2. SUM INSURED  
 
Sum insured dibuat terpisah per cspeda atau lebih dari satu, batasan satu 
sepeda antara 100 pounds sampai dengan 200 untuk semua sepeda yang dimiliki 
tertanggung atau anggota keluarganya. Satu pengurangan dibuat untuk wear 
and tear bila terjadi klaim. Bila reinstatement cover diberikan maka biasanya 
ada batasan untuk usia sepeda.  
 
C3. EXCLUSION  
 
Berikut pengecualian diterapkan:  

� Adanya excess sampai dengan 50 pounds 
� Kehilangan atau kerusakan suku cadang atau accessories, kecuali sepeda 

mengalami kerusakan pada saat yang bersamaan.  
� Pengunaan untuk berlomba, uji coba 
� Pengecualian atas pencurian dalam situasi tertentu misalnya saat tidak 

divaga, atau dibangunan yang tidak dikunci. 
 
D. FREEZER CONTENTS 
 
Jaminan ini atas kerusakan akibat rusaknya isi didalam pendingin (kulkas) 
akibat perubahan suhu atau kontaminasi akibat kemasukan uap zat/obat 
pendingin. Beberapa penanggung memberikan jaminan atas perubahan suhu 
dari penyebab apa saja, sedangkan yang lain menjamin penyebab yang spesifik 
seperti gangguan listrik, kerusakan accidental atau gangguan supply arus listrik.  
 
Beberapa polis diperluas dengan mencakup biaya sewa pendingin sebagai 
alternatif.  
Jaminan juga dapat secara otomatis dalam contents section daripada section 
terpisah.  
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D1. SUM INSURED 
 
Beberapa penanggung memberikan fixed sum insured sampai dengan 500 
pounds sementara yang lanilla meminta tertanggung menetapkan sum insured. 
Jaminan selalu mengacu pada index linked.  
 
 
D2. EXCLUSIONS 
 
Berikut contoh – contoh jenis pengecualian yang selalu diterapkan pada 
jaminan freezer:  
 
Pembatasan yang disengaja atas supply dari otoritas supplier.  
Tindakan disengja oleh tertanggung seperti mematikan sumber listrik utama 
Kerusakan setelah mesin sudah berusia tertentu misalnya 10 sampai 15 tahun.  
 
 
E. CARAVANS 
   
Jenis caravan yang dijamin bervariasi diantara penanggung. Beberapa hanya 
menjamin touring caravans sementara yang lainnya mengasuransikan caravans 
yang berada di tempat yang sudah ditentukan. Kebanyakan penanggung 
menjamin dalam 3 section:  
 

� Caravan dan equipment 
� Clothing dan personal effects 
� Liability 

 
E1. CARAVAN DAN EQUIPMENT 
 
Caravan dan equipment dijamin dalam basis all risks 
Berikut definisi caravan:  
 
“Setiap caravan sudah termasuk perlengkapan dan perhiasan, awnings, 
furniture, dan perkakas yang dimiliki oleh setiap anggota yang tertera dalam 
household polis dan schedule” 
 
Dapat dicatat dari definisi ini bahwa tidak ada perbedaan dibuat antara 
caravan itu sendiri dengan fitting dan furniture yang melekat dalam caravan. 
Hal ini sangat berbeda dengan polis household untuk building dan contents 
dimana apa yang dijamin dibeda untuk section building dan section contents.  
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Ada satu sum insured yang ditetapkan dan biasanya rate premi discharge sesuai 
dengan sum insured yang diberlakukan bersama – sama untuk caravan dan 
contents.  
 
E4. EXCLUSIONS 
 
Exclusion diberlakukan sebagai berikut:  
 

� Exclusion biasa dalam section ‘all risks’seperti wear and tear dan 
sebagainya.  

� Pencurian bila saat tidak dijaga, kecuali ditutup dan terkunci.  
� Disewakan dengan imbalan, sekalipun ini bisa tapi harus dengan 

penambahan premi 
� Digunakan untuk bisnis 
� Kerusakan pada awnings oleh badai atau banjir 
� Kerusakan terguling akibat badai atau banjir ketika berada ditempat 

parkir, kecuali diparkir dengan aman.  
� Excess 50 diterapkan.  

 
 
F. SMALL CRAFT 
 
Small Craft didefinisikan sebagai badan kapal / vessel tidak lebih 5 meter dan 
dengan dirancang tidak lebih 17 knot atau 20 mph. Vessel yang melebihi limit 
tersebut biasanya diasuransikan dalam polis marine terpisah.  
 
Biasanya ada 4 section utama terhadap jaminan small craft yaitu:  
 

� Accidental loss atau kerusakan pada craft, mesin – mesin dan peralatan; 
� Personal effects 
� Salvage charges dan sue and labour charges 
� Liability kepada pihak ketiga dan penumpang.  

 
F1. ACCIDENTAL LOSS ATAU KERUSAKAN KEPADA CRAFT, MESIN – MESIN DAN 
PERALATAN.  
 
Satu sum insured terpisah diterapkan untuk:  

� Craft, termasuk troiley, life-jackets dan alat bantu pelampung.  
� Outboard motor jika ada 
� Trailer 

 
Jaminan diberikan selama berada dilaut, dalam perjalanan atau terapung dari 
perairan lepas pantai. Periode penggunaan di wilayah eropa dibatasi 60 hari.  
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Aspek berikut dikecualikan:  
� Penggunaan dengan cara sewa atau untuk tujuan bisnis; 
� Pencurian outboard motor, kecuali dipasang dengan aman misalnya 

memasang alat anti maling.  
� Pencurian peralatan, kecuali adanya unsur kekerasan ketika memasuki.  
� Excess 50 pounds diterapkan 

 
 
F2 PERSONAL EFFECTS 
 
Jaminan adalah untuk ’all risks’ atas property milik tertanggung atau anggota 
keluarganya yang berada di atas craft atau digunakan dalam perjalan transit 
dari dan ke dalam kapal.  
 
F3. SALVAGE CHARGES; SUE DAN LABOUR CHARGES 
 
Section ini menjamin biaya – biaya yang ditimbulkan dalam salvage vessel dan 
biaya – biaya wajar yang dialami dalam usaha untuk mengurangi klaim akibat 
kehilangan atau kerusakan.  
 
F4. LIABILITY KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENUMPANG.  
 
Section ini menjamin legal liability atas luka badan atau kerusakan pada 
property yang disebabkan yang berhubungan dengan vessel. Cover juga 
termasuk untuk liability pemindahan bangkai / kerangka kapal dan biaya – 
biaya lain. Limit indemnity biasanya 2,000,000.-  pounds.  
 
Berikut aspek – aspek yang dikecualikan:  
 

1. Penggunaan dengan cara sewa atau tujuan bisnis.  
2. Liability atas luka badan kepada karyawan 
3. Liability yang terjadi selama vessel dalam transit dengan jalan darat.  

 
 
G. SPORT EQUIPMENT 
 
Cover ini secara khusus dirancang untuk memberikan perlindungan atas 
terjadinya accidental loss atau kerusakan kepada sport equipment dan baju 
olah raga khusus yang dimiliki oleh setiap anggota yang terdaftar dalam polis 
household.  
 
Sum insured dapat ditetapkan dengan nilai total peralatan dan angka ini 
digunakan untuk rate premi. Cover biasanya diterapkan dimana saja didaerah 
British Isles dan untuk periode waktu selama 60 hari di mana saja di dunia 
(worldwide) untuk setiap periode asuransi.  
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Pengecualiannya adalah:  
 

�  Jumlah setiap excess 
� Peralatan untuk peralatan yang berbahaya seperti, perlengkapan 

mendaki gunung, snow skiing, parasut, selancar air dan olah raga bawa 
air (selam) 

� Kerusakan pada pemukul dan racket ketika sedang bermain.  
� Kendaraan bermotor dan peralatannya, trailers, caravans, boat, vessel, 

aircraft dan assessories; 
� Setiap makhluk hidup apa saja 
� Pakaian yang bukan pakaian sport 
� Sepeda  
� Kehilangan dan kerusakan bola – bola golf 
� Peralatan camping 

 
General exclusions:  
 

� Kerusakan akibat wear and tear 
� Kerusakan akibat pembersihan dan perbaikan 
� Kerusakan akibat gangguan / breakdown mekanik dan elektrik.  
� Kehilangan atau kerusakan diakibatkan nasionalisasi atau penyitaan oleh 

setiap otoritas.  
� Kehilangan oleh penipuan.  

 
 
H. PERSONAL ACCIDENT, HOSPITAL CASH BENEFIT DAN CREDITOR INSURANCE 
 
Banyak penanggung menjamin atas risiko kecelakaan diri (Personal Accident) 
dan atau sakit, pengangguran bagi tertanggung dan keluargamua dalam polis 
household.  
 
PA cover mengacu pada standar syarat dan kondisi untuk polis PA sebagaimana 
dijabarkan berikut ini. Satu paket fixed benefits biasanya diberikan sebagai 
berikut:  
 
Luka fisik yang menyebabkan  Dewasa   Anak sampai usia 16 tahun 
 
Meninggal     5,000 pounds   500 pounds 
Kehilangan satu anggota tubuh 5,000 pounds  5,000 pounds 
Cacat total permanen   5,000 pounds  5,000 pounds 
Hospitalisasi akibat kecelakaan 100  pounds   50 pounds per week 

 
per week up to 52 weeks up to 52 weeks. 
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Jaminan bisa diperluas untuk diluar karena kecelakaan dan sakit yaitu untuk 
menjamin ketidak mampuan untuk melanjutkan pembayaran cicilan bila terjadi 
pengangguran. Biasanya dijamin untuk melindungi pembayaran hipotek tetapi 
sudah termasuk pinjaman pribadi, leasing dan credit card dan sebagainya. 
Besarnya nilai cicilan bulanan dijamin  
biasanya satu periode sampai 24 bulan dikecualikan bulan pertama dalam 
periode tersebut.  
 
 
I. DOMESTIC ANIMALS 
 
Beberapa penanggung memberikan jaminan terhadap kematian dan atau  
 
I1. HORSES DAN PONIES 
 
Jaminan termasuk sebagai berikut:  

� Kematian dari kecelakaan, sakit, terjangkit penyakit 
Biasanya pengecualian sebagai berikut:  

o penyembelihan tanpa seijin penanggung kecuali alasan 
kemanusiaan  

o pemusnahan lewat undang – undang atau regulasi 
o setiap operasi bedah  
o meninggal yang terjadi diluar British Isle atay selama transit di 

laut atau udara 
o risiko perang, radioactive contamination atau tekanan gelombang 

 
� Economic Slaughter. Hal ini menjamin penyembelihan sebagai akibat 

cacat total karena luka badan akibat kecelakaan atau penyakit untuk 
mencegah ternak tidak dapat memenuhi fungsi utamanya.  

� Kehilangan akibat pencurian dan kesasar  
 
Jumlah yang dibayarkan dalam 3 section ini adalah mengacu pada market value 
dari nilai ternak tersebut sampai jumlah pertanggungan. Sum insured terpisah 
akan diminta uuk setiap trailer box kuda.  
 
Secara spesifik, juga menjamin   
 

� Temporary incapacity: sampai dengan 25 pounds per minggu 
dikecualikan 3 minggu pertama dengan maksimum 6 minggu selama 
ternak mengalami ketidak mampuan akibat kecelakaan external.  

� Veterinary fees: sampai dengan 2,000 pounds untuk setiap kecelakaan 
dan penyakit. Excess 75 pounds atau lebih biasanya diterapkan.  

 
� Retirement benefit: sampai dengan 40 pounds per bulan untuk maks. 6 

bulan bila ternak sudah tidak dapat ditunggangi lagi akibat luka atau 
penyakit dan pelihara hanya sebagai pet.  
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� Saddles, bridles atau peralatan tunggang lainnya: sampai 1,000 pounds 
dengan excess 75 untuk kerugian akibat kebakaran dan pencurian atau 
kecelakaan tetapi dikecualikan pada saat penunggangan di komersilkan.  

 
� Third Party Liability: sampai dengan 1,000,000 pounds untuk luka badan 

atau kerusakan property pihak ketiga yang disebabkan penunggangan 
kuda. Kerusakan kepada pagar dan tanaman selama kuda ditunggang  
dikecualikan 

 
� Personal Accident kepada si Penunggang selama menunggangi kuda 
yang diasuransikan; benefit khusus dieberikan yaitu 6,000 pounds untuk 
kematian dan 2,000 untuk cacat tetap.  

 
� Accidental damage kepada horsebox trailer / Kereta kuda 

 
 
 
I2 CATS AND DOGS 
 
Cover bisa mencakup sebagai berikut:  
 

� Veterinary fees yang timbul akibat luka atau sakit sampai dengan 2,500 
dalam satu tahun. Pengecualian termasuk vaksinasi, perawatan 
pencegahan, kehamilan, s 

 
� Accidental death untuk sejumlah harga pembelian hewan sampai dengan 

1,000 pounds 
� Meninggal karena penyakit sampai dengan 1,000 bila hewan meninggal 

sebelum berusia 8 tahun 
� Kehilangan akibat pencurian atau kesasar sampai dengan 1,000 pounds 
� Kennel fees sementara si pemilik berada di rumah sakit sampai dengan 

1,000 pounds 
� Advertising dan reward sampai dengan 1,000  
� Third party liability sampai dengan 2,000,000  
� Holiday cancellation yang disebabkan pembedahan darurat kepada pet 

sampai dengan 2,500 
 
J. LEGAL EXPENSES 
 
Ketentuan sudah dibuat sebelumnya untuk biaya – biaya legal tertentu yang 
dialami oleh seseorang dalam jaminan liability yang diberikan oleh section 
building dan contents dari polis household. Section ini akan menjamin 
tertanggung dan keluarganya terhadap biaya 
 – biaya hukum dalam tindakan pembelaan yang diperkarakan oleh pihak ketiga 
atas luka badan dan kerusakan pada property.  
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Untuk melindungi seseorang terhadap potensi biaya, biaya – biaya hukum, 
pertanggungan memberikan jaminan sebagai berikut:  
 

� Recovery costs 
� Civil defence costs 
� Prosecution defence costs 

 
Jumlah atau sum insured biasanya sampai dengan 50,000 pounds untuk biaya 
dan ongkos yang timbul.  
 
 
J1. RECOVERY COSTS 
 
Pertanggungan biaya – biaya hukum menjamin ongkos recovery untuk tindakan 
hukum dalam memulihkan kembali hak – hak hukum tertanggung atas tuntutan 
pihak ketiga. Jaminan diterapkan hanya untuk tindakan hukum tertentu 
contohnya, tindakan hukum sipil untuk kerusakan yang timbulkan akibat adanya 
luka badan pada tertanggung akibat tindakan pihak ketiga.  
 
J1A. COVER 
 
Polis menjamin tertanggung dan anggota keluarganya atas biaya hukum dan 
ongkos dalam pengajuan tuntutan atas:  
 

� Kematian atau luka badan tertanggung atau anggota keluarganya atau 
kehilangan atau kerusakan pada property kecuali ketika penggunaan 
atau kepemilikan kendaraan bermotor.  

� Pembelian atau penyewaan barang atau jasa untuk kegunaan pribadi, 
termasuk rumah tertanggung. Umumnya satu jumlah minimum 50 pounds 
diterapkan dan perjanjian sewa atau pembelian dalam masa periode 
asuransi. 

� Pelanggaran hak hukum yang timbul dari kepemilikan atau okupasi dari 
tempat tinggal permanent. Cover hanya berlaku terhadap pelanggaran 
yang dimulai setelah beberapa waktu dari dimulainya asuransi.  

� Pelanggaran dari kontrak kerja tertanggung (biasanya terjadi paling 
sedikitnya 90 hari setelah asuransi mulai) 

 
 
J2 CIVIL DEFENCE COST 
 
Asuransi Legal Expense menjamin civil defence cost untuk bentuk khusus 
tuntutan – tuntutan sipil yang tidak dijamin bentuk asuransi lain.  
 
J2A. COVER 
 
Polis menjamin defence of claim yang timbul dari berikut ini:  
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Penjualan barang milik pribadi termasuk rumah tinggal permanent. Jumlah 
Minimum 100 pounds diberlakukan dan perjanjian penjualan harus dibuat dalam 
periode asuransi 
Investigasi oleh pihak perpajakan atas masalah pajak pribadi tertanggung.  
 
J3. PROSECUTION DEFENCE COSTS 
 
Cover diberikan untuk prosecution defence costs atas pembelaan atas tuntutan 
kriminal tertentu; paling sering untuk kendaraan bermotor.  
 
Polis biasanya menjamin defence of claim yang timbul dari:  
 
Penuntutan atas kasus kendaaran bermotor. 
Penuntutan bentuk lain tetapi dikecualikan tuntutan yang melibatkan ketidak 
jujuran dan sejenisnya.  
 
Jaminan tidak diterapkan untuk setiap denda yang dibebankan 
 
JA. EXCLUSION 
 
Exclusion diberlaku sebagai berikut:  
 

� Claim yang terjadi diluar wilayah Great Britain, Channel Islands the Isle 
of Man dan Northern Ireland.  

� Naik banding, kecuali penanggung mempertimbangkan adanya 
kesempatan yang wajar  perkara menang / sukses.  

� Biaya dan ongkos yang tidak disetujui oleh penanggung 
� Claims yang timbul dari:  

- Bisnis tertanggung bukan pelanggaran kontrak kerja 
- Tindakan kriminal dan yang disengaja atau kelalaian.  
- Planning, dan konstruksi serta perubahan pada bangunan 
- Libel dan slander 
- Perceraian dan masalah – masalah perkawinan 
- Perselisihan antara tuan rumah dengan penyewa 

 
� Excess 30 pounds atau lebih diterapkan.  

 
 
K. EMERGENCY ASSISTANCE 
 
Banyak penanggung memberikan jaminan berupa bantuan emergensi dan atau 
saran para ahli kepada tertanggung. Hal ini biasanya diberikan dalam bentuk 
layanan telepon 24 jam. Bentuk layanan ini meliputi:  
 
Legal advice 
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Emergency service 
Glazing service 
 
K1 LEGAL ADVICE 
 
Saran dapat diberikan atas masalah – masalah hukum pribadi contohnya 
kecelakaan, perselisihan sebagai consumer dan pekerja. Beberapa penanggung 
sudah memasukan biaya ini dalam legal section. Penanggung lainnya 
memberikn service secara otomatis bila jaminan contents sudah terjamin, 
apakah biaya – biaya legal sudah terjamin atau tidak.  
 
K2. EMERGENCY SERVICE 
 
Bantuan segera diberikan dalam situasi emergency apakah mengenai klaim atau 
tidak. Termasuk kerusakan pada atap, saluran tumpat, risiko kehilangan atau 
kerusakan atau yang membahayakan. Pemegang polis dapat dengan segera 
berhubungan dengan kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan dengan 
biaya wajar.  
 
K3. GLAZING SERVICE 
 
Berikut pecahnya glass / kaca pintu atau jendela, service penggantian 
diberikan oleh supplier yang sudah ditentukan dengan discount atas harga 
standar.  
 
L. GENERAL. EXCLUSION DAN CONDITION PADA POLIS HOUSEHOLD 
 
Sebagai tambahan terhadap specific exclusions dan conditions sebagaimana 
dijabarkan dalam various section pada polis household, general exclusions dan 
conditions juga diterapkan sebagai berikut:  
 
L1. EXCLUSIONS 
 
Exclusion sebagai berikut:  
War Risks. Setiap kehilangan atau kerusakan atau liability yang disebabkan 
langsung atau tidak langsung oleh, terjadi akibat dari adanya perang, invasi, 
tindakan musuh, perang saudara, pemberontakan, kudeta, penyitaan, 
nasionalisasi, pengrusakan atas undang – undang negara.  
Radioactive Contamination. Setiap biaya, consequential loss, legal liability atau 
kehilangan atau kerusakan kepada setiap property langsung atau tidak langsung 
dari:  

- ionisasi, radiasi, kontaminasi oleh radioactive berasal dari bahan 
bakar nuklir atau limbah bahan bakar nuklir 

- radioaktif, toxic, bahan ledakan berbahaya 
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Sonic Bangs. Setiap kehilangan atau kerusakan langsung disebabkan oleh 
tekanan gelombang suara yang berasal dari pesawat terbang dan peralatan 
penerbangan lainnya.  
 
 
L2. CONDITIONS  
 
L2A Due Care 
 
Tertanggung harus mengambil langkah – langkah yang wajar untuk:  

- Menghindari kehilangan, kerusakan atau luka badan, 
- Memelihara kondisi yang efisien dan memperbaiki yang rusak 

untuk setiap property yang diasuransikan.  
 
L2B. Menjaga Sum Insured 
 
Tertanggung setiap saat harus menjaga sum insured atas nilai penuh pada 
property yang dijamin. Untuk contents, yang diberlakukannya new for old, 
harga baru saat ini berlaku. Bila Indemnity diterapkan maka penggantian atas 
dasar harga pembelian baru dikurangi dengan depresiasi dan wear and tear.  
 
L2C. Alterations 
Selama berlakunya polis tertanggung harus melapor setiap adanya perubahan 
misalnya alamat dan situasi lain yang berubah.  
 
L2D. Claims 
 

� Tertanggung harus memberitahukan segera mungkin secara tertulis jika 
terjadi kehilangan pada property yang diasuransikan. Jika oleh karena 
pencurian, huru – hara, dan malicious damage harus segera melaporkan 
kepada polisi  

� Dengan biaya sendiri memberikan bukti – bukti dan informasi yang 
dibutuhkan penanggung sebelum membayar ganti rugi.  

� Mengirim setiap surat kepada penanggung segera setelah diterima, 
misalnya formulir klaim.  

� Tidak membuat persetujuan pembayaran apapun kepada pihak lain 
tanpa persetujuan dari penanggung.  

 
L2E. Other insurance (Kontribusi) 
Bila terjadi kehilangan atau kerusakan atau liability yang dijamin dalam polis 
dan juga dijamin dalam polis asuransi lain, maka para penanggung akan 
membayar sesuai dengan proporsi masing – masing.  
 
L2F. Salvage  
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Para penanggung dapat memasuki bangunan bila terjadi kerusakan dan 
berurusan dengan setiap salvage yang ada dalam keadaan yang wajar. Tidak 
satu pun property yang harus ditinggalkan begitu saja untuk penanggung.  
 
L2G Interpretasi  
 
Setiap kata – kata yang digunakan dalam wording polis harus punya arti 
sebenarnya kecuali diartikan dalam polis.  
 
L2H Observasi 
 
Liability penanggung haruslah mengacu pada kondisi polis dimana setiap 
tertanggung dan orang yang mengajukan klaim haruslah memenuhi syarat – 
syarat polis dan kondisi serta endorsment polis.  
 
L2I Arbitration 
 
Bila klaim sudah diterima untuk dibayar namun ada ketidaksetujuan atas nilai 
yang dibayar, maka persoalan akan diselesaikan lewat satu orang arbitrator 
yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
 
L2J. Fraud  
 
Jika terjadi klaim dalam polis ini akibat adanya fraudulent (penggelapan) atau 
jika adanya maksud – maksud penggelapan yang digunakan oleh tertanggung 
atau setiap orang yang bertindak untuk atas namanya untuk mendapatkan 
benefit polis, maka semua benefit tersebut dinyatakan gugur.  
 
L2K. Subrogasi  
 
Penanggung akan berhak untuk melakukan usaha dengan biaya sendiri dan 
untuk manfaat sendiri tapi dengan atas nama tertanggung menerima 
pembayaran dari pihak lain sesuai diatur dalam polis.  
 
L2L. Cancellation / pembatalan 
 
Apabila pembatalan dari penanggung memberi waktu 7 hari pemberitahuan 
dengan surat yang dikirimkan ke alamat tertanggung. Bila dari tertanggung 
yang membatalkan maka dia akan memberitahu lewat surat selama 7 hari. 
Tertanggung berhak atas pengembalian premi sebagian asalkan dia tidak 
pernah mengajukan klaim selama pertanggungan berjalan.  
 
M. PROPOSAL FORM 
 
M1. PERTANYAAN UMUM  
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� Nama calon tertanggung 
� Alamat Risiko 
� Okupasi 
� Conviction (pengalaman kriminal) 
� Claim dan loss history 
� Previous Insurance History 

 
M2. SPECIFIC QUESTIONS 
 

� Konstruksi bangunan  
� Kondisi bangunan 
� Okupasi property 

 
N. SURVEY 
 
Surveyor dalam laporannya meliputi area sebagai berikut:  
 

� Kecukupan sum insured  
� Konstruksi bangunan  
� Okupasi property 
� Lokasi dan situasi bangunan 
� Proteksi keamanan 
� Kerugian sebelumnya 
� Risk improvement 
� Komentar atas moral hazard.  

 
O.LIFESTYLE RATING  
 
Perkembangan baru – baru ini dalam teknology memberikan para penanggung 
menerapkan pendekatan canggih dalam meng-underwrite asuransi household. 
Bertahun – tahun para underwriters meng akses risiko dengan 
mempertimbangkan beberapa factor misalnya okupasi calon tertanggung, 
wilayah tempat tinggalnya dan pengalaman klaimnya. Akan tetapi riset 
menunjukan bahwa gaya hidup / lifesytle calon tertanggung dapat 
mempengaruhi frekwensi klaim dimasa datang. Dengan kata lain rating dibuat 
mengacu pada gaya hidup calon tertanggung.  
 
 
 

The end of Chapter 5 (five) 
 
 
 
 


