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A. INTRODUCTION  
 
Asuransi kendaraan bermotor di Inggris merupakan asuransi wajib lewat undang 
– undang Road Traffic Act (RTA) 1988. Ditegaskan dalam undang – undang 
tersebut sebagai berikut:  
 
Compulsory motor insurance artinya bahwa adalah illegal untuk mengemudi 
kendaraan di jalan raya bila tidak ada asuransi yang menjamin tanggung gugat 
(liability) terhadap orang lain atau harta benda orang lain.  
 
Polis yang memberlakukan syarat  yang ada pada RTA 1988 menjamin 
sedikitnya sebagai berikut:  
 

� Liability untuk meninggal atau luka badan terhadap setiap orang yang 
disebabkan oleh penggunaan kendaraan du UK dan di negara – negara 
eropa lainnya.  

� Liability atas meninggal atau luka badan kepada setiap penumpang yang 
ada di kendaraan.  

� Liability atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang 
dimiliki orang lain dengan nilai sampai dengan 250,000 pounds. 

� Perawatan emergency atas luka badan yang disebabkan penggunaan 
kendaraan.  

 
Inilah persyaratan minimum. Banyak polis – polis mencover lebih luas lagi dari 
jaminan ini.  
 
Perlu dicatat bahwa liability atas meninggal dan luka badan termasuk liability 
penumpang harus dalam nilai yang tak terbatas. Untuk itu diperkenankan 
ketentuan lain oleh negara – negara eropa lewat the EC Second Motor Insurance 
Directive dimana  
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dibatasi untuk nilai 250,000 pounds sedangkan biaya emergency treatment  
dibayarkan tanpa mesti adanya kelalaian.  
 
Sebelumnya, hukum membenarkan motor insurers mengecualikan dari polis 
motornya liability atas meninggal atau luka badan kepada setiap orang yang 
timbul selama orang tersebut dalam masa / waktu kerja. Karena risiko ini 
sudah dijamin dalam polis employers’ liability.  
 
Akan tetapi, sejak 1 July 1994, EC Third Directive on Motor Insurance 
mensyaratkan semua penumpang termasuk karyawan, dijamin dalam asuransi 
motor. Hal ini diterapkan saat mereka menumpang dalam satu kendaraan.  
 

B. PRIVATE MOTOR INSURANCE: LEVEL JAMINAN.  
 
Level utama jaminan yang tersedia sebagai berikut:  
 

� Road Traffic Act Only 
� Third party only 
� Third party, fire and theft 
� Comprehensive 

 
B1. ROAD TRAFFIC ACT ONLY (RTA ONLY) 
 
Sejak 1 January 1989 Jaminan RTA only adalah menyangkut:  
 

� Indemnity untuk luka badan atau meninggal yang dialami oleh third 
party termasuk penumpang.  

� Indemnity untuk kerusakan harta benda (mengacu pada batasan) yang 
dimiliki pihak ketiga.  

� Indemnity bagi biaya – biaya yang timbul dalam pengurusan klaim.  
� Emergency treatment dan biaya – biaya rumah sakit.  

 
Jaminan dibatasi untuk kecelakaan pada jalan umum saja. Tidak ada ganti rugi 
diberikan bila kecelakaan terjadi bukan di jalan umum misalnya ketika parkir 
dan di jalan pribadi.  
 
 
B2. THIRD PARTY ONLY (TP ONLY) 
 
Sebagai tambahan jaminan yang ada pada Polis RTA, polis TP memberikan 
jaminan sebagai berikut:  
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� Menjamin kecelakaan yang terjadi dimana saja dalam UK atau selama 

proses transit antara pelabuhan ke pelabuhan dibagian wilayah UK. 
Termasuk ini perjalanan ke Channel Tunnel.  

� Pemegang polis diberikan ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi ketika 
sedang mengemudi kendaraan atau sepeda motor yang bukan miliknya 
dan bukan disewakan kepadanya atas dasar purchase agreement. 
Meskipun perluasan ini merupakan karakteristik termuka atas jaminan 
TP, hal ini tidak diterapkan secara meluas (universal). Contohnya,  Hal 
ini tidak diterapkan terhadap polis – polis yang dikeluarkan untuk bisnis, 
dan beberapa insurers tidak menjamin dibawah usia tertentu. 

� Indemnity kepada setiap orang yang mengemudi atas perintah pemegang 
polis atau atas seizinnya asalkan hal ini dibenarkan dalam sertifikat 
asuransi motor.  

� Indemnityy kepada setiap orang yang sedang menggunakan (bukan 
mengemudi)  kendaraan atas perintah tertanggung atau atas seizinnya.  

� Indemnity kepada seorang penumpang, Apakah dia bertanggung jawab 
atas kecelakaan. Indemnity ini diberikan atas permintaan tertanggung. 
Klaim dapat terjadi contohnya jika seorang penumpang membuka 
kendaraan tanpa lebih dulu melihat sesuatu dari belakang yang 
mengakibatkan benturan dengan seorang pengendara sepeda.  

� Indemnity kepada employer atau mitranya. Indemnity diberikan kepada 
tertanggung employer atau mitra ketika kendaraan sedang digunakan 
untuk bisnis employer atau mitra asalkan sesuai dengan penggunaan 
yang dijabarkan dalam polis. Alasannya adalah dalam situasi ini 
employer atau mitra harus memikul sebagain tanggung jawab atas 
kecelakaan yang disebab oleh pemegang polis. Responsibilty ini dikenal 
sebagai ’vicarious liability’.  

� Indemnity kepada perwakilan seseorang. Jika setiap orang yang 
diberikan ganti rugi meninggal, mengalami kerugian atas legal liability , 
jaminan berlaku.  

� Biaya – biaya hukum. Sebagaimana disebutkan dalam jaminan RTA, 
penanggung membayar biaya atau ongkos pengurusan klaim. Sebagai 
tambahan, penanggung akan melakukan pembayaran:  
- biaya – biaya pengacara bila terjadi kecelakaan yang berbahaya 

atau adanya pelanggaran yang dibawa ke pengadilan.  
- Biaya sampai pada batasan yang sudah dispesifikasikan untuk 

pembelaan atas tunduhan pembunuhan yang menyebabkan 
meninggal akibat mengemudi tidak hati – hati.  

 
 
B3. THIRD PARTY, FIRE AND THEFT  
 
Kelemahan dari polis third party adalah bahwa polis ini tidak memberikan 
jaminan untuk kehilangan atau kerusakan pada kendaraan tertanggung. Orang – 
orang yang memilih  
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jaminan Third Party biasanya dilakukan demikian karena mereka tidak mau 
membayar premi yang lebih mahal atas jaminan comprehensive.  
 
Sebagai tambahan pada jaminan pihak ketiga sebagaimana dijabarkan diatas, 
penanggung membayar biaya perbaikan atau memberi kompensasi kepada 
pemegang polis, jika kendaraan :  
 
rusak oleh karena kebakaran, petir atau ledakan 
rusak akibat baik usaha pencurian atau sudah dicuri 
dicuri tetapi tidak ditemukan.  
 
Asuransi ini mencakup biaya suku cadang dan asesoris yang ada pada kendaraan 
atau yang disimpan dalam garasi pribadi. Oleh karena risiko tinggi atas 
pencurian dibeberpa tempat di UK, penanggung bisa saja menolak untuk 
menjamin pencurian selama malam hari jika kendaraan tidak disimpan di dalam 
garasi.  Atau kalaupun dipilih, penambahan premi diberlakukan untuk risiko 
pencurian malam hari.  
 
Jika kendaraan rusak di tangan pencuri atau selama usaha pencurian, biaya 
perbaikan seperti kerusakan akan dibayar oleh penanggung dalam section 
‘theft’ dalam polis yang menegaskan luas jaminan polis yaitu third party, fire 
and theft risks only.   
 

C. COMPREHENSIVE  
 
Polis comprehensive menjamin semua risiko yang sudah dijabarkan di atas, tapi 
juga diperluas untuk menjamin accidental and malicious damage terhadap 
kendaraan tertanggung. Sejumlah Benefit tambahan juga diberikan (akan 
dijabarkan pada section D) 
 
Istilah comprehensive sebagaimana diterapkan pada asuransi kendaraan, yang 
berarti bahwa satu variasi dan sejumlah besar perlindungan yang diberikan 
dalam satu polis tetapi bukan berarti jaminan diberikan atas setiap 
kemungkinan apa saja yang terjadi; tidak ada polis menjamin comprehensive 
total.  
 
Banyak tertanggung tidak punya pilihan namun mengasuransikan secara 
comprehensive jika mereka membeli kendaraan dengan cara leasing, atau 
kredit, pihak leasing selalu mengharuskan debiturnya untuk mengharuskan 
asuransi comprehensive demi keamanan mereka. Sama seperti pada building 
society (semacam leasing untuk rumah) mengharuskan asuransi dengan jaminan 
yang luas atau setiap bangunan yang menjadi agunan.  
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B5. RINGKASAN LEVEL JAMINAN 
 

SYARAT MINIMUM RTA 
 
Minimum cover yang 
diwajibkan oleh RTA 
1988:  
 

� legal liability 
untuk meninggal 
atau luka badan 
kepada setiap 
orang (unlimited) 

� kerusakan kepada 
kendaraan lain 
dan property milik 
orang lain (sampai 
250,000 pounds) 
atas penggunaan 
kendaraan di jalan 
umum. 

� indemnity kepada 
penumpang 

� emergency 
treatment dan 
biaya rumah sakit 

� biaya dan ongkos 
pengurusan klaim.  

THIRD PARTY DAN 
THEFT 
 
Sebagai tambahan 
menjamin yang diberikan 
oleh polis TP only, polis 
ini juga menjamin:  
 

� kerusakan atas 
kendaraan yang 
disebabkan 
kebakaran dan 
atau  

� kehilangan atau 
kerusakan 
kendaraan akibat 
pencurian 

 

COMPREHENSIVE 
 
Sebagai tambahan atas 
jaminan yang diberikan 
dalam polis Third party 
dengan tambahan 
jaminan untuk kebakaran 
dan pencurian, polis ini 
menjamin sejumlah 
risiko -  risiko lain. 
 
Risiko tambahan utama 
adalah risiko kehilangan 
atau kerusakan yang 
disebabkan risiko lain 
diluar dari risiko fire dan 
theft.  
 
Polis Private motor juga 
mencakup:  

� Benefit 
kecelakaan bagi 
tertanggung dan 
pasangannya; 

� Medical expenses 
� Personal effects 
� Glass breakage 

   
 
C. SCOPE JAMINAN POLIS  
 
Beberapa polis yang dikeluarkan dalam bentuk booklets sementara yang lainnya 
dalam bentuk cetakan yang lebih besar. Wording bervariasi dari bentuk yang 
tradisional sampai  dalam bentuk yang menggunakan menggunakan bahasa yang 
sederhana.  
 
Sekarang secara singkat dijelaskan 4 level jaminan yang menyangkut private 
car insurance.  
 
Beberapa penanggung saat ini mengeluarkan satu bentuk polis yang standar 
dengan section yang dinomori dan satu schedule memberi tanda atas section 
yang dapat diterapkan.  
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Operative clause dalam standar polis sebagai berikut:  
 

� third party liability; 
� kehilangan atau kerusakan kepada kendaraan yang dijamin akibat 

kebakaran atau pencurian; 
� kehilangan atau kerusakan kepada kendaraan yang dijamin akibat lain 

selain kebakaran atau pencurian; 
� perbaikan 
� pecah gelas  
� jaminan personal accident 
� medical expenses 
� personal effects 
� foreign use 
� car sharing 
� allowance bagi kendaraan yang tidak dapat digunakan (rusak) 

 
 
C1. THIRD PARTY LIABILITY 
 
Klausula ini diterapkan pada jaminan third party yaitu: third party, fire dan 
theft; dan polis – polis comprehensive.  
 
Sekalipun syarat fundamental klausula ini sudah dijabarkan pada section B1 dan 
B2, sangat penting untuk mengulangi lagi scope jaminan yang ditawarkan:  
 

� biaya – biaya emergency treatment ataupun biaya – biaya rumah sakit 
dijamin; 

� pemegang polis dijamin atas legal liability untuk kerusakan akibat 
kecelakaan kendaraan yang dijamin yang menyebabkan meninggal, luka 
atau kerusakan kepada property.  

� biaya hukum atau ongkos dalam penanganan klaim akan dibayar. 
 
Terdapat sejumlah perluasan pada indemnity yang diberikan kepada 
tertanggung yaitu sebagai berikut:  
 

� Pemegang polis yang diberikan atas jaminan third party yang sedang 
mengemudi asalkan atas seizin tertanggung, atau mengemudi kendaraan 
lain atau sepeda motor yang bukan miliknya. Polis tidak menjamin 
kerusakan kendaraan lain.  

� Indemnity berlaku untuk pengemudi yang diizinkan asalkan mereka 
berhak untuk mengemudi sesuai sertifikat asuransi milik tertanggung dan 
harus punya SIM.  

� Kelalaian penumpan biasanya juga dijamin;  
� Employer atau bisnis partner pemegang polis dijamin; 
� Polis memberikan proteksi perwakilan yang sah dari setiap orang yaitu 

berhak untuk mendapat ganti rugi; 
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Pengecualian yang secara khusus dihubungkan dalam section ini sebagai 
berikut:  
 

� meninggal atau luka badan kepada setiap orang yang terjadi pada saat 
jam kerja.  

� kerusakan pada property (termasuk setiap kendaraan) yang dimiliki atau 
ditahan atas dasar kepercayaan atau dalam pengawasan setiap orang.  

� Liability yang dijamin oleh setiap polis asuransi lain, pengecualian ini 
bila tertanggung mengemudikan kendaraan atau sepeda motor lain yang 
juga dijamin dalam polis lain.  

 
 
C2.  KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN KEPADA KENDARAAN YANG DIJAMIN 
OLEH  
         KEBAKARAN ATAU PENCURIAN 
 
  
Klasula ini diterapkan pada polis – polus comprehensive, dan third party, fire 
and theft.  
 
Sudah dijelaskan dalam section B3.  
 
C3. KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN KENDARAAN YANG DIJAMIN DILUAR JAMINAN 
KEBAKARAN DAN PENCURIAN 
 
Klausula ini berlaku pada polis comprehensive saja:  
 
Jaminan yang diberikan adalah sama seperti pada polis ‘all risks’ Jaminan ini 
menerapkan pengecualian sebagai berikut:  
 

� Wear and tear and depreciation. Risiko ini tergolong pada risiko yang 
tidak dapat diasuransikan karena asuransi adalah untuk menjamin 
sesuatu yang tidak diharapkan dan bukan sesuatu yang sudah diketahui 
akan terjadi.  

� Loss of use. Sampai saat ini, hal ini merupakan pengecualian standar 
dalam semua polis motor. Akan tetapi sejumlah penanggung memberikan 
satu unsure jaminan yang memberikan kendaraan sebagai pengganti 
ketika kendaraan sedang diperbaiki.  

� Kegagalan mekanik dan elektrik atau kerusakan.  
� Kerusakan pada roda akibat rusak, kena tusukan, sobek dan pecah.  

 
Excess untuk pengemudi yang masih muda dan tidak berpengalaman diterapkan 
dalam section ini yang jumlahnya bervariasi di antara para penanggung sesuai 
jenis mobil dan catatan mengemudi sebelumnya.  
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C4. REPAIRS 
 
Section berlaku pada comprehensive dan third party, fire dan theft policies 
only.  
 
Klausula ini menegaskan prosedur perbaikan untuk dilaksanakan bila 
kecelakaan terjadi.  
 
Jika kendaraan rusak dimana kendaraa tidak dapat dikemudikan dengan 
nyaman, penanggung akan membayar biaya wajar atas penarikan mobil ke 
bengkel terdekat dan mengembalikannya ke rumah tertanggung setelah 
perbaikan. Satu frasa selalu digunakan yang digunakan berhubungan dengan 
pengembalian kendaraan ke rumah tertanggung setelah diperbaiki, ‘ biaya 
antar ke tertanggung tidak melebihi  biaya transport yang wajar ke rumah 
tertanggung.   
 
Artinya jika tertanggung berada jauh dari rumah tertanggung jauh ketika 
perbaikan selesai dikerjakan, penanggung akan mengantar kenderaan ke 
alamat sementara tertanggung asalkan biayanya tidak lebih besar dari biaya 
antar ke rumahnya.  
 
Jika kendaraan rusak dengan biaya perbaikan yang tidak ekonomis (misalnya 
construktif total loss) atau hilang dan tidak ditemukan, penanggung akan 
bernegosiasi untuk penyelesaian nilai total loss. Angka maksimum yang dapat 
dibayarkan dalam situasi ini adalah sebesar nilai pasar (market value) dari 
kendaraan tersebut atau jumlah yang menjadi uang pertanggungan atau mana 
yang lebih kecil.  
 
Sejumlah penanggung berjanji menggantikan kendaraan jika hilang dalam bulan 
pertama periode pertanggungan dan jika rusak akan dibayar sebesar 60% 
(beberapa menerapkan 50%) dari biaya perbaikan. Hal ini untuk mengatasi 
kritik harga pasar bukan merupakan satu pengukuran yang sesungguhnya dari 
indemnity. Jika penanggung menggantikan kendaraan , kendaraan yang rusak 
atau hilang jika ditemukan kemudian, menjadi milik penanggung.  
 
Salah satu kesulitan yang dialami dalam memperbaiki kendaraan yang lebih tua 
dan yang tidak biasa adalah mencari spare-parts. Beberapa penanggung 
memproteksi mereka sendiri dengan menegaskan bahwa jika satu suku cadang 
tidak dapat lagi diperbaiki atau tidak dapat diperoleh maka liabilitynya dibatasi 
dengan jumlah yang ditunjukkan dalam catalog yang dikeluarkan pabrik yang 
acuan harga. Hal inidikenal dengan spare parts clause.  
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C5. BREAKAGE OF GLASS 
 
Section ini berlaku untuk polis comprehensive saja.  
 
Sementara tujuan fundamental dalam section ini adalah mengganti kaca pintu 
dan kaca depan dari pada kendaraan, kebanyakan penanggung menggunakan 
‘glass’ dalam polis mereka, dengan demikian semua jendela termasuk bagian 
atap dijamin. Jika tergores juga dijamin. Kebanyakan penanggung membuat 
jelas bahwa kerusakan haruslah diakibatkan dari pecahnya kaca angina.  
 
Kebanyakan penanggung memberlakukan excess biasanya 50 pounds untuk 
setiap dam masing – masing klaim.   
 
 
C6. PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 
 
Section ini berlaku pada polis comprehensive saja dimana polis tidak ada joint 
name.  
 
Section ini memberikan benefit tertentu kepada tertanggung atau kepada 
pasangannya jika mereka mengalami luka serius akibat kecelakaan sebagai 
akibat dari kecelakaan kendaraan bermotor.yang dikemudikan atau dipakai 
untuk berpergian/  Terdapat  satu jaminan luas dalam wording dan jumlah yang 
dibayarkan berbeda diantara penanggung.  
 
Beberapa penanggung medefinisikan apa yang dimaksud dengan kehilangan 
anggota tubuh. Contohnya tidak dapat mencakup kehilangan penggunaan satu 
anggota tubuh adalah kurang berguna karena terdapat luka pada tulang 
belakang, dimana masih melekat pada tubuh.      
 
Pengendara  tidak bisa mengklaim yang cukup untuk jaminan PA pada polis 
motor, jika dibutuhkan, asuransi PA menjamin luas jaminan yang cukup 
kemudian dia bisa membeli Polis PA. Ada 2 pengecualian standar:  

� Bunuh diri atau usaha bunuh diri 
� Setiap orang yang berusia di atas 70 tahun.  

 
C7. MEDICAL EXPENSES 
 
Section ini berlaku untuk polis comprehensive saja.  
 
Meskipun satu benefit ini diberikan, satu klaim jarang terjadi dalam section ini. 
Limit yang diberikan sangat rendah, biasanya 100 pounds, tidak ada yang 
dibayarkan kecuali biaya tersebut benar – benar terjadi. Di UK dan negara 
Eropa lainnya, bila satu kecelakaan terjadi dan seseorang mengalami luka, satu 
ambulance dipanggil untuk membawa orang yang luka ke rumah sakit dimana 
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perawatan dilakukan secara gratis dan untuk itu tidak ada biaya yang harus 
dibebankan kepada orang yang luka itu.  
 
C8. PERSONAL EFFECTS 
 
Klausula ini berlaku pada polis comprehensive saja.  
 
Benefit memberikan satu jumlah yang nominal biasanya antara 100 dan 200 
untuk menjamin personal effect yang berada dalam kendaraan yang hilang atau 
rusak akibat kecelakaan, kebakaran atau pencurian.  
 
Kesulitan terjadi atas penggantian pada radio casette yang mahal yang sering 
dipasang pada banyak kendaraan dan beberapa penanggung sekarang ini 
membatasi jumlah yang dibayarkan untuk peralatan ini. Demikian juga pada 
kendaraan dipasang telephone mobil, meskipun biasanya para installer / 
pemasang telephone melakukan pemeriksaan regular. Beberapa penanggung 
menghapus atau tidak memberikan jaminan untuk car telephones.  
 
C9. FOREIGN USE 
 
Klausula ini berlaku untuk third party, third party, fire and theft dan 
comprehensive policies.  
 
Semua polis yang dikeluarkan di UK, dan beberapa Negara Eropa lainnya 
dimana sudah memberlakukan undang – undang EC motor directives, harus 
memperluas jaminannya untuk jaminan minimum yang diterapkan masing – 
masing Negara lain yang sudah disahkan  bila kendaraan sedang digunakan di 
salah satu Negara yang sudah memberi tanda tangan pada undang – undang 
tersebut.  
 
Perlu untuk dicatat bahwa perluasan otomatis memberikan tidak lebih dari 
jaminan compulsory yang minimum yang dipersyaratkan oleh masing – masing 
Negara, Dalam banyak kasus, jaminan tidak lebih sempit dari yang 
dipersyaratan pada RTA 1988 di UK.  
Jika satu tertanggung di UK menginginkan jaminan yang sama ketika sedang 
bepergian ke luar negeri seperti yang dijamin di UK, dia harus memintanya 
pada polis UK, dia harus meminta perluasan polis yang sesuai \.  
 
 
C10 CAR SHARING 
 
Klausula ini berlaku pada semua polis private car insurance.  
 
RTA 1988 mengakui bahwa adalah tidak diinginkan untuk mendorong praktek 
satu pengemudi yang menerima pembayaran kecil dari para penumpang untuk 
menutupi biaya dalam satu perjalanan, contohnya, untuk berangkat kerja. 



 

 

                  

 

 
11 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

Klausula ‘car sharing clause’ sebagaimana sering disebut, menegaskan bahwa 
praktek ini tidak akan dibenarkan penggunaan dengan cara sewa betul – betul 
dipertimbangkan asalkan:  
 
Kendaraan tidak digunakan untuk mengangkut lebih dari 6 orang penumpang.  
Total biaya untuk perjalanan tidak melebihi biaya jalan (running cost) 
kendaraan tersebut.  
Penumpang tidak diangkut dengan tujuan bisnis dengan mengangkut sewa.  
 
 
C11. ALLOWANCE KETIKA KENDARAAN TERTANGGUNG SUDAH TIDAK DAPAT    
         DIGUNAKAN.  
 
 
Klausula ini berlaku pada semua polis private car insurance.  
 
Satu contoh wordingnya diterjemahkan sebagai berikut:  
 
Jika kendaraan anda disimpan selama 28 hari berturut – turut dan tidak dipakai 
akibat kerusakan  yang sudah diklaim sesuai dengan jaminan polis, jaminan 
dapat berkurang dan pemberian uang / allowance akan diberikan pada saat 
renewal.  
 
Sertifikat asuransi motor harus dikembalikan kepada kami, dan allowance akan 
diperhitungkan dari sejak tanggal diterimanya sertifikat.  
 
Jika kendaraan dijamin atas kehilangan atau kerusakan oleh kebakaran atau 
theft, maka bagian jaminan ini masih berlaku ketika kendaraan masih 
disimpan.   
 
Beberapa tahun lalu, bila kondisi cuaca UK yang buruk, yaitu salju yang sangat 
tebal, sejumlah pengendara cendurng meninggalkan mobilnya di garasi dan 
tidak menggunakannya. Untuk itulah Klausula ini diperkenalkan untuk 
memberikan pengembalian premi pro-rata dari tanggal sertifikat dikembalikan 
sampai jaminan penuh diulangi lagi.  
 
Kehilangan penggunaan untuk kerusakan dimana klaim sudah dibuat dalam polis 
motor tidak dijamin.  
 
 
D. PERLUASAN POLIS 
 
Berikut penjelasan atas benefit tambahan atau perluasan polis yang diberikan 
kepada tertanggung sebagai tambahan untuk polis kendaraan pribadinya.  
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D1. WINDSCREEN  
 
Accidental damage pada windscreens (kaca angin) dan kaca biasanya sudah 
termasuk sebagai Standard pada polis comprehensive. Beberapa penanggung 
akan menambahkan jaminan ini kepada polis non-comprehensive dengan 
tambahan premi.  
 
D2. RUGS, PAKAIAN DAN PERSONAL EFFECT  
 
Penanggung motor biasanya menerapkan batas jaminan pada rugs, pakaian dan 
personal effects di dalam polis mereka dengan angka yang sangat sederhana 
yaitu 100 pounds, karena hal ini merupakan nilai max yang mereka berikan 
sebagai extra cover dalam polis motor. Akan tetapi beberapa penanggung 
bersedia menjamin kenaikan jaminan dalam section polis comprehensive 
mereka dengan penambahan premi.  
 
D3. PENGEMUDI TAMBAHAN UNTUK ANAK MUDA 
 
Penanggung biasanya sangat peka terhadap pengemudi anak muda yang 
terdaftar sebagai anggota keluarga yang mengemudi, dan ternyata menjadi 
sebagai pengemudi utama. Jika penanggung menemukan hal ini kemudian, 
maka penanggung menyarankan tertanggung agar anak muda tersebut 
mengambil polis khusus sehingga nantinya berkenan untuk no claim bonuses 
atas namanya sendiri.  
 
Akan tetapi, jika pengemudi muda katakan usia 21 tahun adalah benar – benar 
sebagai pengemudi tambahan kemudian kebanyakan penanggung akan 
menerapkan tambahan premi sekitar 20% untuk lower group. Excess otomatis 
untuk accidental damage akan diterapkan jika covernya comprehensive. 
Adanya juga satu pengecualian atas pengemudi anak muda yang lain atau 
pengemudi dibatasi dengan mencantum nama orang yang tertera dalam polis.  
 
D4. LOSS OF USE 
 
Sejumlah orang bergantung pada penggunaan kendaraan baik untuk keperluan 
pribadi maupun untuk bisnis dan kepada mereka bila terjadi kehilangan 
(sementara) oleh karena adanya perbaikan akibat kerusakan tabrakan akan 
menyebabkan kerugian yang lain lagi. Banyak orang akan membuat pengaturan 
sebagai pilihan yaitu meminjam atau pun menyewa mobil sebagai gantinya.  
 
Apabila pihak lain bertanggung jawab atas kecelakaan yang membuat 
kendaraan orang lain tidak bisa dikemudikan (rusak), orang tersebut biasanya 
berhak untuk menuntut pihak yang bersalah tersebut atau penanggungnya 
untuk menyewa kendaraan lain sebagai pengganti. Akan tetapi terdapat 
kesulitan dalam mengurus recovery yang demikian ( contohnya apabila pihak 
ketiga tidak diasuransikan).  
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Sebelumnya hanya satu penanggung yang memberikan indemnity ’loss of use’ 
dalam standard wording polisnya. Akan tetapi banyak penanggung memasukkan 
jaminan ini secara otomatis dalam polis – polis comprehensive mereka. Dan 
hasilnya sekarang hal ini. 
sudah menjadi umum di pasar. Banyak penanggung menjamin berikut sebagai 
fitur standar dalam polis comprehensive mereka:  
 
Dalam hal terjadinya kendaraan hilang atau rusak akibat kebakaran, pencurian 
atau kecelakaan lain maka perusahaan akan:  
 

� memberikan tertanggung kendaraan pengganti sambil kendaraannya 
diperbaiki; 

� valet menjemput kendaraan saat akan diperbaiki; 
� mengembalikan kendaraan tertanggung ke rumahnya atau ke tempat 

kerja bila perbaikan sudah selesai; 
� memberi garansi semua pengecatan body selama setahun 

 
 
D5. PERSONAL ACCIDENT BENEFITS 
 
Biasanya motor insurer akan mengubah benefit PA dalam setiap diminta. Akan 
tetapi jaminan hanya diberikan ketika sedang mengendarai kendaraan adalah 
baik untuk mengeluarkan polis standar PA yang beroperasi 24 jam setiap hari.  
 
Perluasan yang lazim adalah sebagai berikut:  
 

� menaikkan nilai benefit (jumlah manfaat) untuk tertanggung dan 
pasangannya;  

� mencakup pengemudi (selain tertanggung dan pasangannya); 
� mencakup penumpang yang berada dalam kendaraan yang diasuransikan 

atau setiap setiap kendaraan yang dikemudikan tertanggung; 
� benefit tambahan mingguan kepada tertanggung atau pasangannya atau 

setiap orang yang dijelaskan diatas.  
 
D6. ELECTIONS 
 
Kendaraan yang sering digunakan saat kegiatan pemilihan kecuali pemilihan 
parlemen, para penanggung biasanya tidak mengenakan premi tambahan atas 
penggunaan yang demikian. Akan tetapi bilamana diperlukan polis dapat 
diperluas untuk memberikan indemnity kepada seorang candidat, perantara 
atau panitia atau orang atau badan yang bertanggung dengan penambahan 
premi.  
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D7. CONTINENTAL USE 
 
Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, semua polis yang dikeluarkan di UK 
harus diperluas untuk menjamin minimum cover oleh ketentuan hukum pada 
masing – masing negara yang telah disahkan oleh undang – undang Directive bila 
kendaraan yang dijamin digunakan di salah satu negara yang menanda tangani 
Directive tersebut.  
 
Otomatis extension diberikan tidak lebih dari minimun cover yang disyaratkan 
oleh hukum dalam negara yang bersangkutan dan beberapa kasus jaminan akan 
lebih sempit dari yang dipersyaratkan oleh RTA 1988. Jika seorang tertanggung 
dari UK hendak menginginkan jaminan yang sama ketika sedang mengemudi di 
luar negeri sebagai mana luas jaminan polis nya di UK, dia harus 
memberitahukan penanggung maksudnya untuk mengemudi kendaraannya di 
luar negeri dan meminta polisnya diperluas jaminan di luar negeri.  
 
Penanggung akan menerapkan premi tambahan jika tertanggung meminta 
perluasan di luar negeri, hal ini dilakukan mengingat risiko mengemudi di luar 
negeri semakin naik dan konsep hukum tentang tabrakan akibat kelalaian 
berbeda dari satu negara ke negara lain.  
 
D8. TRANSPORT BY SEA AND AIR 
 
Cara yang paling popular mengangkut kendaraan dari UK ke daratan Eropa 
adalah dengan laut, transport udara sangat mahal. Jika tertanggung memiliki 
polis comprehensive yang diperlua dengan penggunaan continental, maka akan 
dijamin sampai dengan 65 jam selama kendaraan berada di atas ferry. Jika 
kendaraan mengalami kerusakan diatas kapal selama periode tersebut maka 
biaya – biaya perbaikan akan dibayar oleh penanggung.  
 
Polis juga secara khusus bisa diperluas ketika dipindahkan lewat udara di 
Inggris Raya, Irlandia Utara, Republik Irlandia, kepulauan Isle of Man atau 
channel islands antara UK dan Eropa.  
 
D9. RACING, KOMPETISI, RALLY DAN TRIAL 
 
Istilah kompetisi, rally dan trial dapat mencakup kegiatan – kegiatan yang 
sangat banyak. Untuk kegiatan yang sangat sederhana seperti rally keamanan di 
jalan, kebanyakan penanggung menjamin tanpa premi ekstra.  
 
Kegiatan lainnya butuh untuk dipertimbangkan sesuai keadaannya. Jaminan 
selama kendaraan digunakan untuk perlombaan dapat dijamin oleh beberapa 
penanggung. Luas jaminan dengan penambahan premi dapat diberikan jika satu 
kendaraan dikemudikan dalam perlombaan dengan premi yang sangat mahal.  
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D10. BREAKDOWN COVER  
 
Breakdown cover dalam bentuk bervariasi menjadi meningkat sebagai benefit 
tambahan yang ditawarkan oleh penanggung dalam persaingan organisasi 
motor.  
Beberapa penanggung motor contohnya menawarkan polis comprehensive 
standar dengan fasilitas pusat control lewat telepon kapan saja bantuan 
dibutuhkan. Bila bantuan sudah tiba, tertanggung akan membayar untuk upah 
kerja dan suku cadang yang digunakan kecuali kerusakan / breakdown tidak 
sebagai akibat dari kecelakaan yang dijamin oleh polis.  
 
Sebagai tambahan, dengan membayar premi extra, beberapa penanggung akan 
memberikan ongkos untuk:  

(i) biaya telepon dan upah jam kerja selama diperbaiki dipinggir 
jalan; 

(ii) biaya Derek ke bengkel, jika perlu, begitu juga dari garasi ke 
rumah / tempat kerja tertanggung; 

(iii) menyewa kendaraan untuk melanjutkan perjalanan atau 
mengembalikannya ke rumah tertanggung, tiket kereta api 
untuk menjemput kendaraan setelah perbaikan tidak lebih dari 
100 pounds; 

(iv) transportasi kendaraan ke tempat tujuan atau kembali ke 
rumah; 

(v) akomodasi menginap dihotel (sampai 25 pounds per orang, 100 
pounds untuk total) 

 
Items (iii), (iv) dan (v) diterapkan bila bengkel perbaikan tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan pada harus tanggal yang sudah dijanjikan atau ketika 
terjadi masalah antara jam 6 sore dan jam 6 pagi dan bengkel tidak praktek 
pada jam tersebut. Pertanggungan tidak berlaku ketika kendaraan dipenuhi 
salju, tanah, air atau Lumpur.  
 
D11. JOINT POLICIES 
 
Penanggung terkadang diminta untuk mengeluarkan polis dengan joint names 
dan dimana dilakukan demikian karena adanya pembatasan dalam jaminan 
yang diterapkan kecuali premi tambahan dibayar:  
 
Penggunaan bisnis personal dibatasi untuk salah satu dari joint insureds 
Perluasan mengemudikan kendaraan lain akan dihapus kecuali polis menjamin 
paling tidak sejumlah kendaraan yang sama sebagai joint insureds.  
Personal accident benefit dalam polis comprehensive dibatasi untuk salah satu  
joint insured atau akan dibagikan pro rata diantara mereka kecuali polis 
menjamin sejumlah kendaraan yang sama sebagai joint insured.  
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D12. SHORT PERIOD POLICIES 
 
Tertanggung selalu merasakan bahwa ada baiknya memilih asuransi dengan 
jaminan short period basis. Contohnya, sangat mungkin tertanggung memilih 
semua polis asuransinya jatuh tempo pada tanggal yang sama dan jika 
demikian, banyak penanggung akan menyetujui hal ini dengan perhitungan 
premi pro rata.  
Akan tetapi, bila mungkin, tertanggung harus dinasihati untuk mengasuransikan 
dengan annual basis.  
 
 
D13. THE NO CLAIMS DISCOUNT.  
 
Semua penanggung kendaraan pribadi menawarkan tertanggung mereka dengan 
No Claim Discount (NCD) tergantung pada sejumlah tahun bebas klaim.  
 
NCD normalnya dalam skala yaitu:  

� 1 tahun 30% 
� 2 tahun 40% 
� 3 tahun 50%  
� 4 tahun 60% 

 
Umumnya maksimum 60%. Bila terjadi kecelakaan atas dasar kesalahan baik 
pemegang polis maupun pengemudinya, maka NCD dikurangi. Hal ini juga 
terjadi ketika satu klaim yang tidak melibatkan adanya recovery bagi 
penanggung, contohnya pencurian kendaraan atau pihak lain terlibat dalam 
kecelakaan yang tidak mendapat ganti rugi.  
 
System ini beropeasi beberapa tahun. Beberapa penanggung memberikan 
tertangggung baru satu pengenalan akan NCD dimana mereka baru pertama kali 
mengambil asuransi dengan bergantung pada usia dan pengalaman mengemudi. 
Discount yang diberikan untuk ini biasanya 30%. NCD dibatasi untuk satu 
kendaraan dalam satu polis. Jika tertanggung menggantikan satu kendaraan 
dengan kendaraan lain, maka NCD dapat dialihkan. Akan tetapi jika 
tertanggung membeli mobil tambahan maka kendaraan tersebut harus punya 
pertimbangan NCD tersendiri biasanya diberikan NCD dengan skala 1 tahun atas 
penambahan kendaraan.  
 
Satu keanehan dijumpai pada tertanggung yang mengedarai beberapa tahun 
tanpa pernah mengalami klaim, akhirnya mengajukan klaim karena 
kendaraannya ditabrak oleh pengemudi lain (ketika diparkir), maka klaim yang 
diajukan dan NCD nya berkurang dari 60% menjadi 40% pada saat renewal 
berikutnya. Bandingkan dengan seseorang pengemudi yang berusia 20 tahun 
yang tidak pernah mengalami klaim selama 2 tahun berturut – turut. Dia juga 
berhak atas 40% NCD padahal hal ini tidak menunjukkan risiko yang sama 
kepada underwriter. Benar dia membayar premi yang tinggi oleh karena usia 
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tetapi NCD system kelihatan sedikit tidak adil. Oleh karena itu diperkenalkan 
satu usaha untuk melindungi NCD hanya bagi mereka sebagai pemegang polis 
yang berhak mendapatkan NCD 60%. Dengan membayar premi tambahan 
biasanya 10% - 15%, pemegang polis dapat mengajukan klaim sampai 2 kali yang 
seharusnya mengalami kehilangan sebagian NCD nya menjadi tanpa kehilangan 
NCD dalam periode 5 tahun.  
Hal ini sangat penting mengingat bahwa pemegang polis yang harusnya 
menerima full NCD secara umum dianggap pengemudi yang baik.  
 
E.GENERAL EXCLUSION. 
 
Sebagai tambahan untuk pengecualian tertentu yang berhubungan dengan 
section yang spesifik dalam polis, terdapat sejumlah pengecualian umum atau 
batasan yang diterapkan untuk semua section polis sebagai berikut:  
 

� Use of the insured car 
� Contractual liability 
� War risks 
� Radioactive contamination and explosive nuclear assembly 
� Riot and civil commotion dan sonic bangs 

 
E1. PENGGUNAAN KENDARAAN YANG DIASURANSIKAN 
 
Agar mendapatkan ganti rugi, pengemudi haruslah memiliki SIM mengemudi 
kendaraan atau tidak didiskualifikasi untuk mendapatkan SIM.  
 
Tidak seorang yang mendapatkan ganti rugi jika dia tahu bahwa orang yang 
mengemudi kendaraan pada saat itu tidak memiliki SIM kecuali SIM nya ditahan 
dan tidak sedang di disqualifikasi untuk memiliki SIM.  
 
Agar dapat menolak liability dengan alasan kondisi khusus yang demikian, para 
penanggung harus dapat membuktikan bahwa orang yang mengklaim ganti rugi 
tahu bahwa si pengemudi tidak memiliki SIM atau tidak dibenarkan untuk 
memiliki SIM.  
 
Lagipula, penanggung tidak bertanggung jawab untuk setiap kecelakaan, luka 
badan, kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama kendaraan digunaka 
untuk satu maksud diluar dari penggunaan yang sudah dirincikan dalam 
sertifikat asuransi.  
 
E2. CONTRACTUAL LIABILITY 
 
Pengecualian ini, standar dalam polis – polis liability, menegaskan bahwa 
penanggung tidak terlibat dalam klaim yang timbul dari kesepakatan yang sama 
sekali tidak diketahuinya atau yang tidak menjadi satu pertimbangan saat 
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ketika menilai perhitungan premi. Hal ini jarang terjadi dalam asuransi 
kendaraan dan tidak menjadi masalah.  
 
E3. WAR RISKS 
 
Polis tidak menjamin konsekwensi perang, invasi, serangan musuh, perang 
saudara atau perebutan kekuasaan. Perang merupakan risiko katastrop dan 
dipertimbangkan tidak dapat diasuransikan dalam kelas asuransi property dan 
liability.  
 
E4. RADIOACTIVE CONTAMINATION AND EXPLOSIVE NUCLEAR ASSEMBLY 
 
Sebagaimana risiko perang, radioactive contamination dan explosive nuclear 
assembly juga dipertimbangkan sebagai risiko katastrope yang tidak dapat 
diasuransikan.  
 
E5. RIOT DAN CIVIL COMMOTION 
 
Penanggung tidak liable atas setiap konsekwensi dari kerusuhan dan civil 
commotion yang terjadi di luar Inggris, the Isle of Man dan Channel Islands.  
 
Kerusakan yang disebabkan oleh riot, civil commotion di Northern Irelang tidak 
dijamin.  
 
E6. SONIC BANG 
 
Kebanyakan polis mengecualikan kerusakan yang disebabkan langsung oleh 
tekanan gelombang dari pesawat terbang dan  peralatan penerbangan lainnya 
yang melintas dengan kecepatan sonic atau supersonic.  
 
Sejumlah kaca angin dapat pecah oleh kekuatan suara dari pesawat terbang. 
Tertanggung benar – benar punya kemungkinan mengklaim atas operasi dari 
pesawat terbang, sekalipun biasanya secare ekonomi tidak kelihatan.   
 
Beberapa penanggung merasakan bahwa pengecualian yang tidak begitu 
penting dan dengan demikian meniadakannya dari polis wording.  
 
F. GENERAL CONDITIONS 
 
Kondisi polis juga sangat umum wording polis asuransi motor. Susunan dari 
kondisi bervariasi di antara penanggung namun kondisi tersebut menyangkut hal 
– hal sebagai berikut:  
 

� Kewajiban pemegang polis 
� Notifikasi 
� Conduct dari klaim/subrogasi 
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� Pembatalan 
� Contribution 
� Arbitration 
� Mencegah recovery dari syarat – syarat dan hak – hak.  

 
F1. KEWAJIBAN PEMEGANG POLIS 
 
Kondisi mencakup elemen berikut:  
 

� pemegang polis harus melaksanakan serta memenuhi syarat – syarat 
polis; 

� informasi dalam proposal form haruslah sesungguhnya benar menurut 
pengetahuan dan kenyakinan tertanggung; 

� pemegang polis harus melaksanakan langkah – langkah yang wajar untuk 
mencegah kerugian yang timbul, termasuk memelihara kendaraan dalam 
keadaan yang efisien dan layak untuk dikemudikan di jalan; 

� penanggung punyak hak untuk memeriksa kendaraan sesuai dengan usia 
yang wajar; sangat jarang ketika penanggung hendak memeriksa 
kendaraan yang dijamin selain ketika saat terjadinya kecelakaan tetapi 
haknya di tahan untuk diperiksa bila terdapat keadaan yang dicurigai.  

 
F2. NOTIFICATION 
 
Standar kondisi menjamin 3 dasar persyaratan yaitu tertanggung atau 
perwakilannya harus:  

� memberitahukan penanggung segera mungkin tentang setiap kejadian 
yang menyebabkan terjadinya klaim.  

� menyerahkan kepada penanggung secepatnya semua dokumen 
tertulisyang diterimanya setelah terjadinya kerugian.  

� menasihati tertanggung dalam tulisan segera apa yang diucapkan setiap 
keputusan pengadilan yang pending.  

 
 
F3. CONDUCT OF CLAIM / SUBROGATION 
 
Kondisi ini memberikan penanggung hak untuk menangani klaim sesuai dengan 
kelebihan yang terbaik.  
 
Kondisi ini juga melakukan modifikasi common law rule sebagai ketentua. 
Memberikan penanggung hak untuk merayu atas nama tertanggung untuk 
kepentingan nama tertanggung atas benefitnya.  
 
F4. PEMBATALAN 
 
Kondisi ini  menjamin pembatalan kontrak selama masa berlaku baik oleh 
penanggung atau tertanggung. Jika penanggung hendak membatalkan polisnya 
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selamanya 7 (tujuh) hari dengan menyerahkan surat pemberitahuan dan 
mencatat tanggal penyerahan kepada tertanggung. Perhitungan premi 
dilakukan secara pro-rata atas periode yang masih akan berjalan.  
 
Bila tertanggung ingin membatalkan polis asuransinya, dia harus 
mengembalikan sertifikatnya kepada penanggung, sepanjang tidak ada klaim 
terjadi, maka penanggung akan mengembalikan premi dengan perhitungan 
short period basis.  
 
QUESTION: Bisakah anda pikirkan satu contoh dimana penanggung dapat 
membatalkan polis seorang tertanggungnya? 
 
ANSWER:  Satu penanggung dapat mempertimbangkan pembatalan satu polis 
jika sesuatu mengindikasikan satu moral hazard yang serius sesuai pengamatan 
penanggung contohnya jika ditemukan dimana pemegang polis berusaha untuk 
curang kepada penanggung lain.  
 
F5. CONTRIBUTION 
 
Klausula Kontribusi mengikuti pola normal yang menegaskan bahwa jika 
terdapat polis lainnya yang menjamin kehilangan, kerusakan atau liability yang 
sama, penanggung tidak akan membayar lebih dari rateable proporsi atas 
setiap loss, kerusakan, biaya atau ongkos – ongkos kompensasi.  
 
F6. ARBITRATION 
 
Arbitration clause dimaksudkan untuk menangani setiap adanya dispute yang 
timbul atas jumlah yang akan dibayarkan dalam penyelesaian klaim. Jika 
terjadi dispute yang berhubungan apakah klaim dibayar atau tidak, maka kasus 
ini tidak ada lagi berhubungan klausula arbitration. Apabila liabilitynya diakui 
dalam polis namun terjadi perbedaan nilai/jumlah yang akan dibayarkan, maka 
seorang arbitrator ditunjuk oleh kedua pihak sesuai dengan ketentuan hukum 
saat ini.  
 
F7.  AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHTS OF RECOVERY 
 
Kondisi ini memberikan hak kepada penanggung untuk menuntut tertanggung 
atau pihak yang bersalah atas setiap nilai dimana polis tidak menjamin namun 
klaimnya sudah dibayarkan sebab ketentuan hukum satu Negara diberlakukan 
saat kecelakaan terjadi.  
Di Inggris Raya, contohnya, sekalipun polis mengecualikan mengemudi dibawah 
umur tertentu, RTA menegaskan, tanpa memandang usia, seorang pejalan kaki 
yang luka di jalan raya harus menerima kompensasi. Dengan demikian, jika 
penanggung membayar kompensasi kepada pihak yang luka maka penanggung 
dapat menuntut pengemudi yang lalai tersebut.  
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G. ADDITIONAL PRIVATE MOTOR BENEFITS 
 
Dalam section D telah dijabarkan tentang perluasan jaminan yang ada pada 
polis motor. Berikut dijelaskan tentang benefit tambahan yang ada selain yang 
sudah di polis motor.  
 
G1. EXTENDED WARRANTY INSURANCE 
 
Mobil baru punya satu garansi waktu tertentu misalnya setahun. Akan tetapi 
pemilik mobil harus bertanggung jawab apabila ditemukan bahwa 
kendaraannya rusak setelah masa garansi berakhir namun kerusakan tersebut 
masih akibat cacat pada part asli (bukan karena kecelakaan). Mechanical 
breakdown insurance memperluas masa garansi yang diberikan oleh perakit 
kendaraan untuk mayoritas komponen mekanik / mesin. Jaminan mulai pada 
tahun ke dua dari tahun usia kendaraan dan bisa juga diperpanjang sampai 
pada selesainya tahun ketiga, keempat, kelima usia kendaraan atau pemakaian 
jauh perjalanan (kilometer) sampai dengan 60,000 mil.  
 
Beberapa schemes menerapkan kepada mobil baru saja. Sedangkan yang lain 
bisa juga pada mobil second asalkan tidak lebih dari usia tertentu (X) pada saat 
pengajuaan jaminan (misalnya 5 tahun) dan satu teknisi bengkel (bengkel 
resmi) memberikan satisfactory report (laporan kepuasan) atas kondisi 
kendaraan tersebut. Satu warranty juga dapat diterapkan yaitu mengharuskan 
kendaraan diservis sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Scheme ini pasti di 
underwrite oleh authorised insurer (penanggung yang berotoritas) 
 
G2. LEGAL EXPENSES INSURANCE 
 
Dengan pengenalan asuransi legal expense di UK, beberapa schemes 
diperkenalkan untuk membantu pengemudi atau pemilik kendaraan:  
 

� dalam kejadian tuntutan dari pihak ketiga; 
� untuk mendapat penggantian dari kerugian yang tidak dijamin seperti 

excess yang diterapkan dan biaya sewa mobil pengganti bila terjadi 
kecelakaan; 

� dengan mengatur pembelaan hukum ketika mereka dituntut ke 
pengadilan.  

 
Scheme ini biasanya tersedia terpisah oleh perusahaan spesialist, namun dalam 
satu atau dua kasus penanggung motor menawarkan jaminan ini sebagai 
perluasan kepada polis motor mereka yang nantinya diteruskan kepada 
perusahaan spesialist.  
 
G3. BREAKDOWN RECOVERY  
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Satu pemilik mobil dapat menemukan kendaraannya rusak karena sesuatu yang 
tidak diharapkan. Jika dia salah satu anggota dari organisasi mobil, dia 
biasanya akan menghubungi organisasi tersebut untuk meminta bantuan. 
Sebagai alternatif, dia bisa saja sebagai anggota dari organisasi specialist 
breakdown recovery. Bila terjadi kerusakan (breakdown), maka dia dapat 
menghubungi organisasi recovery tersebut yang akan mengatur untuk 
memberikan pertolongan kepadanya. Jika kerusakan tidak dapat diperbaiki di 
lokasi (tempat kerusakan terjadi) organisasi recovery tersebut akan mengatur 
penarikan kendaraaan ke salah satu bengkel dimana pemilik dapat mengatur 
perbaikan. Benefit ini sudah termasuk biaya jasa untuk memperbaiki di jalan, 
jadi pemilik hanya membayar setiap penggantian suku cadang yang digunakan. 
Benefit juga termasuk biaya derek ke garasi dan bukan biaya perbaikan selama 
di bengkel.  
 
Mayoritas recovery services mengecualikan perbaikan karena gangguan kecil, 
misalnya penggantian ban yang pecah, tali kipas yang putus. Syarat dalam 
schemes ini bervariasi dan para pengemudi harus mempertimbangkan apa yang 
dimaksud dengan iuran keanggotaan atau premi. Beberapa schemes ini 
memberikan bantuan setelah kejadian termasuk juga kerusakan.  
 
Akan tetapi, sebagai mana dicata pada section D11, praktek berubah sejak 
tahun 1980 dan 1990. Sejumlah asuransi memperkenalkan bantuan atas 
breakdown sebagai bagian dari cover standar polis comprehensive dan juga 
terdapat trend perkembangan bagi penanggung motor dalam menyediakan 
special schemes berasama dengan perusahaan specialist breakdown recovery.  
Dengan demikian pemegang polis punya pilihan atas pengaturan satu polis 
langsung dengan specialist insurer atau berpartisipasi dengan scheme yang 
sudah diatar oleh penanggung motornya.  
 
H. GREEN CARDS DAN SPANISH BAIL BONDS 
 
Berikut penjelasan apa yang disebut dengan green card dan Spanish bail bond 
 
H1. GREEN CARDS 
 
Green Card, dengan istilah yang sebenarnya, the international motor 
insurance card,di kenal sebagai sertifikat asuransi motor. Card para 
pengemudi akan dilindungi atas jaminan compulsory motor insurance yang 
dipersyaratkan pada negara yang dikunjunginya.  
System diatur secara network (jaringan) of bureau (biro). Masing – masing 
Negara yang tergabung dalam system green card harus membentuk bironya. Di 
Inggris dikenal dengan MIB (Motor Insurance Bureau). Biro ini bertanggung 
jawab dalam penerbitan kartu green cards di masing – masing Negara dan juga 
menyelesaikan klaim akibat kecelakaan yang dialami pengemudi pendatang. 
Masing – masing biro mempunyai pengaturan saling berhubungan dengan biro 
lain. Dimana setelah membayar satu klaim, biro yang sudah membayar kerugian 
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akan menagih kepada biro asal (penerbit green card) untuk reimbursement. 
Kemudian biro asal ini akan menagih kepada perusahaan asuransi yang 
menjamin asuransi kendaraan bermotor si pengemudi.  
 
Prakteknya sedikit agar rumit dalam penyelesaian karena adanya short-circuit 
(berputar) dan penanggung bahkan sering berurusan dengan pihak ketiga lewat 
perwakilannya atau kantor cabang.  
 
Penanggung biasanya mengenakan premi tambahan ketika diminta untuk 
mengeluarkan satu green card. Hal ini bukan untuk biaya green card itu sendiri. 
Hal ini karena  perluasan jaminan polis sudah termasuk dengan luas teritorial 
dalam mengemudikan kendaraannya.   
 
Secara teori tidak ada satu keharusan untuk memiliki green card untuk 
bepergian dalam setiap negara anggota EC. Pada praktek sepertinya hal ini 
disarankan agar setiap orang harus memiliki untuk mengatasi setiap masalah 
jika timbul. Contohnya, para pengemudi sering diminta kapan saja ketika 
berada di negara lain sebagai bukti adanya asuransi. Khususnya ketika terjadi 
kecelakaan. Green Card adalah yang pertama kali dicek seorang polisi atau 
pejabat khusus dalam satu negara eropa.  
 
H2. SPANISH BAIL BONDS.  
 
Sekalipun Negara Spanyol merupakan satu anggota dari EC, dan memberlakukan 
green cards system, para pengemudi pendatang yang terlibat kecelakaan dapat 
menghadapi masalah. Masih ada satu kecenderungan selalu mempersalahkan si 
pengemudi bila melibatkan kasus tabrakan dengan pihak ketiga yang 
mengalami luka. Hasilnya si pengemudi bisa saja dipenjara dan di mobilnya 
ditahan. Satu cara dalam pembebasannya adalh menerbitkan BAIL (jaminan) 
dengan membayar uang.  
 
Untuk alasan ini, penanggung menerbitkan Spanish bail bonds. Bond ini 
memberikan satu jaminan yang besarnya biasanya 1,000 pounds kepada 
pengemudi yang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dia dipenjara dan 
kendaraannya di tahan.  
 
Dengan mengeluarkan  bond yang demikian, Biro spanyol yang ada di Madrid, 
atau cabang penanggung local akan memberikan polisi satu jaminan atau jika 
diperlukan, deposito yang sejumlah yang dibutuhkan sebagai bail, asalkan hal 
ini masih dalam batas nilai bond. Penanggung menggunakan uang tersebut 
sebagai bail. Jika otoritas mengenakan denda, maka si pengemudi harus 
menagih kembali (reimburse) kepada penanggung.  
 
 

I. MOTORCYCLE INSURANCE 
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Banyak orang mempertimbangkan bahwa mobil dengan sepeda motor sama. 
Kedua – duanya mengacu pada Road Traffic Acts, penggunaan sertifikat dan 
juga green cards. Opsi untuk memilih jaminan juga sama. Akan tetapi terdapat 
aspek – aspek asuransi yang sangat unit kepada kelas kendaraan.  
 
Secara tradisional, terdapat banyak pengemudi anak muda mengendarai sepeda 
motor daripada mobil pribadi. Fakta ini disesuaikan dengan terbukanya risiko 
(exposure) atas penumpang sepeda motor dan sangat mudah mengalami luka 
yang serius dalam setiap kecelakaan, sebagai hasil dari berbagai jenis sepeda 
motor yang dipasarkan.  
 
Terdapat 2 metode dasar yang menjamin sepeda motor yaitu, specified 
motorcycle insurance dan specified rider insurance.  
 
I1. SPECIFIED MOTORCYCLE INSURANCE 
 
Metode ini lebih convensional dimana pengemudi dijamin untuk sepeda motor 
tertentu. Jika kenyataan sepeda motor lebih dari katakan 100 cc engine 
capacity, maka penanggung biasanya membatasi pengemudi harus pemegang 
polis namun juga tetap diperluas dengan mengemudi sepeda motor lain. 
Sebaliknya jika di bawah 100 cc umumnya diberlakukan ’ untuk setiap 
pengemudi’ namun tidak ada perluasan untuk mengendarai kendaraan lain.  
 
Banyak penanggung akan mengecualikan penggunaan sebagai kurir atau 
messenger sementara sebagian menjamin dengan penambahan premi asalkan 
okupasi tersebut dipertegas dalam polis.  
 
Kemungkinan lain untuk membatasi penggunaan  yaitu ’ use with a side car 
permanently attached’ (penggunaan kereta gandeng). Beberapa penanggung 
motor memberikan pengurangan premi dari 40% sampai 50% karena stabilitas 
akan bertambah baik jika kereta gandeng dipasangkan pada sepeda motor. 
 
I2. SPECIFIED RIDER INSURANCE 
 
Dengan rate yang bergerak naik sesuai dengan banyaknya orang muda 
mengubah sepeda motor, administrasi dari polis khusus sepeda motor sangat 
rumit. Menanggapi permintaan pasar, polis untuk sepeda motor berkembang. 
Polis ini bergantung pada usia dan pengalaman pemegang polis yang 
mengemudikan sepeda motornya sendiri. Flexibilitas pengaturan sangat 
berpengaruh.  
 
I3. SCOPE OF COVER 
 
Format polis comprehensive sepeda hampir sama dengan polis private cara 
sekalipun sedikit lebih simple. Berikut rincian scope of cover:  
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� Section accidental damage diberikan pada private cars sekalipun 
mengacu pada excess wajib sebab sepeda motor sangat mudah 
mengalami kerusakan accidental. Jumlah excess akan berbeda sesuai 
dengan usia tertanggung dan ukuran / size sepeda motor. Contohnya, 
excess yang paling rendah adalah 200 pounds atau lebih.  

� Fire dan theft section polis sepeda motor sama dengan private cars 
kecuali tidak menjamin accessories atau spare-parts kecuali saat 
kehilangan sepeda motor itu sendiri.  

� Perbedaan utama adalah dalam operative clause polis sepeda motor 
tidak ada benefit tambahan yang sangat bervariasi luas sebagaimana 
biasa diberikan pada private cars. Tidak ada benefit Personal Accidents 
atau tidak ada medical dan personal effect cover. Akan tetapi terdapat 
perluasan dalam jaminan kereta gandeng, trailers, indemnity to 
employer, mengemudi sepeda motor lain dan lebih dari satu sepeda 
motor dijamin.  

� Legal costs, perawatan darurat, dan penggunaan diluar negeri sama 
seperti yang dijamin pada polis private car.  

 
Jika calon tertanggung mengajukan satu specific rider policy, kemudian satu 
endorsment ditambahkan sama caranya dengan menegaskan:  

� setiap sepeda motor yang dimiliki oleh tertanggung atau disewakan 
kepadanya dengan perjanjian sewa  menyewa dijamin sampai dengan cc 
yang dipilih; 

� setiap sepeda motor yang bukan dimiliki tertanggung atau dan bukan 
disewakan berdasarkan perjanjian sewa menyewa tetapi dikemudikan 
tertanggung dengan persetujuan pemiliknya dijamin oleh polis sampai 
dengan cc yang dipilih; 

� setiap sepeda motor yang tidak dimiliki oleh tertanggung atau disewakan 
kepadanya atas perjanjian sewa namun dikemudikan tertanggung dengan 
persetujuan pemiliknya dijamin untuk risiko pihak ketiga tanpa 
memandang kapasitas mesin (cc) 

 
Sepeda motor yang dimiliki oleh majikan tertanggung ketika sedang digunakan 
untuk keperluan bisnis dikecualikan.  

The end of chapter 7 (seven) 
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