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A. INTRODUCTION  
 
Satu dari kelas utama risiko yang dihadapi seorang individu adalah personal risk 
yaitu meninggal atau luka badan. Personal Accident (PA) dapat digunakan 
untuk memberikan kompensasi  bila terjadi meninggal oleh kecelakaan dan 
juga mengatasi kehilangan pendapatan dan biaya – biaya tambahan yang 
diderita bila seseorang mengalami ketidakmampuan untuk melakukan 
pekerjaannya sehari – hari. Jaminan juga diatur untuk menjamin 
ketidakmampuan karena sakit.   
 
Polis – polis PA dan sickness diterbitkan untuk orang per orang bukan 
merupakan kontrak indemnity, melainkan disebut sebagai polis benefit.  
 
Asuransi PA dan Sickness dijamin atas dasar annual basis, yaitu jaminan untuk 
periode satu tahun saja dan penanggung dapat menolak untuk memperpanjang 
sekalipun tertanggung menawarkan untuk memperpanjang kontrak.  
 
Jenis asuransi ini tersedia dengan berdiri sendiri tetapi sering juga dibeli 
sebagai tambahan add-on extra pada asuransi holiday, motor insurance atau 
household comprehensive insurance.  
 
 
B. SCOPE OF COVER 
 
Isitilah personal accident insurance mengacu pada bentuk – bentuk jaminan 
yang bervariasi, yang paling sering adalah sebagai berikut:  
 

� Accident only policies: luka badan akibat kecelakaan saja.  
� Polis Accident dan all sickness: luka – luka oleh kecelakaan dan 

ketidakmampuan oleh karena sakit. (satu perluasan pada accident only 
policies adalah menjamin penyakit yang dispesifikasikan dulu tersedia, 
namun saat ini sangat jarang sekali) 

� Injuries by accident in specified circumstances: Contohnya kecelakaan 
kerja; kecelakaan diluar kerja, saat hiburan, hobby atau olah raga, 
travel, kekerasan kriminal.  
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B1. ACCIDENT ONLY POLICIES 
 
Polis ini menjamin konsekwensi akibat kecelakaan yaitu meninggal atau luka 
badan. Meskipun definisi beragam, contoh paling umum dalam wording klausula 
accident only sebagai berikut:  
 
‘…bodily injury resulting solely and directly from accident caused by outward 
violent and visible means which shall directly and independently of any other 
cause result in death or disablement or medical expenses.’ 
 
‘…bodily injury caused solely by violent accidental external and visible means 
which injury shall independently of any other cause be the sole cause of… 
 
 
‘…bodily injury caused by violent accidental external and visible means capable 
of direct proof and not aggravated by bodily defects or infirmities.’ 
 
 
B1A. DEFINISI 
 
Setiap frase dalam wording yang digunakan pada klausula di atas adalah sangat 
penting. Point – point yang tercatat sebagai berikut: 
 
 
B1A1. Bodily injury  
Penggunaan istilah ini mengecualikan penyakit yang disebabkan alami, tapi 
penyakit karena kecelakaan yaitu bodily injury dijamin. Mental shock, 
ketakutan, kesedihan, kecuali disebabkan beberapa luka fisik atau penyakit, 
tidak tegas disebutkan dalam luas jaminan. Namun polis modern cenderung 
menjamin setiap ketidakmampuan yang disebabkan shock.  
 
B1A2  Solely dan directly 
 
Efek dari frasa ini disyaratkan dimana bodily injury harus disebabkan hanya dan 
langsung oleh accident. Doktrin proximate cause mengharuskan bahwa luka 
badan haruslah secara langsung dan independent dari setiap penyebab lain 
yang mengakibatkan kematian, cacat atau biaya – biaya medis. Jika setiap 
penyebab lain berkontribusi atas akibat/hasil, maka tidak dijamin. (insured 
event tidak terjadi). Satu kecelakaan dapat menyebabkan sakit, dan hasilnya 
meninggal, tetapi kematian bisa disebabkan langsung dari kecelakaan, asalkan 
tidak terjadinya pemutusan dalam rangkaian sebab akibat (chain of causation) 
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Contohnya, seorang pria terjatuh dari kudanya dan mengakibatkan luka dan 
tidak bisa berjalan. Dia terbaring di atas tanah yang basah sampai dia diangkat. 
Akibatnya dia kedinginan dan radang paru – paru dan akhirnya meninggal dunia. 
Proximate cause kematian pria tersebut adalah kecelakaan / accident.  
 
Dalam kasus lain, bila seorang pria mengalami kecelakaan yang mengakibatkan 
patah kaki dan dirawat di rumah sakit dan tertular penyakit dari pasien lain dan 
menimbulkan kematian yang tidak disebabkan langsung oleh kecelakaan. Dalam 
kasus ini proximate causenya adalah infectious disease yang mana memutuskan 
rangkaian kejadian kecelakaan.  
 
B1A3. Accident/accidental 
 
Satu Accident adalah satu kejadian yang tidak diharapkan, tidak disengaja dan 
tidak direkayasa. Hal ini tidak termasuk akumulasi kejadian – kejadian kecil.  
 
Tindakan sukarela tertentu yang mengakibatkan luka badan termasuk dijamin 
misalnya seorang tertanggung yang terluka karena melompat dari lantai 
tertinggi dari satu bangunan yang mengalami kebakaran dianggap mengalami 
luka akibat kecelakaan.  
 
 
B1A4. Outward/external 
 
Harus ada perantara dari luar (outside agency). Hal ini mengecualikan 
kecelakaan yang disebabkan oleh cacat fisik yang sudah ada, contohnya 
kelumpuhan akibat serangan jantung. (lihat pada pengecualian) 
 
 
B1A5. Violent and visible means 
 
Kekerasan sekecil apapun harus nyata. Istilah ’visible’ akan  mengecualikan 
kematian yang disebabkan oleh terhirup gas, kecuali juga secara terpisah 
dijamin.  
 
Adalah penting untuk dibedakan antara penyebab dan akibat. Penyebab 
accident haruslah disesuaikan dengan definisi yang digunakan tetapi hasilnya 
atau efeknya tidak mesti tampak dari luar sepanjang merupakan luka badan.  
 
PERTANYAAN: Aspek – aspek penting apa dari definisi satu kecelakaan 
digunakan dalam polis personal accident?  
 
JAWABAN: Satu accident berarti dimana penyebab haruslah:  

� External  
� Violent 
� Accidental dari sudut pandang tertanggung.  
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B2. ACCIDENT AND ALL SICKNESS POLICIES 
 
Polis – polis ini memberi jaminan sebagai tambahan yang sudah ada pada polis 
accident only, atau cacat karena sakit atau terjangkit penyakit.  
 
Sickness benefit adalah menyangkut benefif mingguan, biasanya subject to 
franchise yang umumnya satu minggu diberlakukan. Artinya bila tertanggung 
sakit kurang dari 7 hari, penanggung tidak membayar apapun. (hal ini untuk 
mengurangi klaim – klaim kecil/minor) 
 
Akan tetapi jika penyakit berlanjut lebih dari 7 hari, klaim dapat dibayar untuk 
selama periode disability / ketidakmampuan termasuk 7 hari pertama.  
 
Hal ini berbeda dengan excess dimana tertanggung selalu terlibat untuk 
membayar bagian dari jumlah kerugian.  
 
Periode pembayaran biasanya dibatasi padan 26, 52 atau 104 minggu berturut – 
turut. Hal ini berbeda dengan benefit mingguan dimana periode disablement 
tidak harus berturut – turut.   
 
Jaminan biasanya mengecualikan menderita penyakit dalam 21 hari pertama 
mulai berlakunya polis, hal ini untuk memastikan penanggung liable hanya 
untuk setiap penyakit yang diderita setelah polis berjalan dan bukan sebelum 
polis berlaku.  
 
B3. POLICY BENEFITS 
 
Polis biasanya sudah termasuk skala benefit yang memberikan  pembayaran 
lump sum (atau capital sum) atau benefit mingguan setelah kecelakaan yang 
menyebabkan kematian dan luka yang sudah dispesifikasikan.  
 
 
B3A. DEATH  
 
Benefit death punya satu batasan yang diberlakukan. Para penanggung sering 
memberlakukan bahwa kematian haruslah dalam 12 bulan agar bisa diklaim.  
 
B3B. Kehilangan penglihatan total atas satu mata atau kedua – duanya 
 
Beberapa penanggung memberikan benefit ganda atas kehilangan kedua mata. 
Jadi tertanggung mendapat penggantian penuh bila kehilangan untuk melihat.  
 
B3C Kehilangan satu atau kedua anggota tubuh (tangan atau kaki) 
 
Kehilangan sata tangan atau kaki dijamin dalam polis. Definisi sebagai berikut:  
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... loss of limb shall mean the loss by physical severance or the total and 
permanent loss of use of an entire hand or arm, or of an entire foort or leg.  
 
Benefit normalnya dibayar jika terjadi dalam periode asuransi biasanya 12 atau 
24 bulan dari kejadian yang menyebabkan luka.  
 
B3D. Permanent total disablement 
 
Kompensasi biasanya dalam bentuk lump sum atau anuitas. Tidak dapat 
dibayarkan sampai 12 bulan atau 24 bulan setelah kejadian dan harus ada surat 
keterangan dari medis. Perlu waktu untuk menentukan disablement baik total 
maupun permanent. Setelah terjadi kecelakaan sangat sulit untuk meramal 
apakah mengalami total atau permanent disablement dan tertanggung mungkin 
dinyatakan berhak mendapatkan benefit mingguan dalam cover temporary 
disablement.  
 
Definisi permanent total disablement 
 
B3E. Permanent partial disablement 
 
 Permanent partial disablement adalah disablement tidak total. Sekalipun 
kehilangan salah satu mata atau kaki, hal ini disebut partial disablement.  
 
Beberapa penanggung memberikan benefit untuk kehilangan bagian dari tangan 
atau kaki contohnya tumit, atau jari. Persentase untuk capital sum dibayar 
untuk disabilities dan biasanya persentase lebih kecil misalnya 20% dari sum 
insured untuk induk jari, 15% untuk jari telunjuk dan 10 % untuk jari lainnya.  
 
Continental Scale 
 
Terdapat satu trend penerbitan polis dengan memberikan benefit kematian 
yang disebut dengan continental scale. Continental Scale merupakan 
penggabungan semua permanent disablement.  
 
 
TERLAMPIR SCALE OF BENEFIT 
 
B3F. Temporary total disablement  
 
Cover ini menjamin total disablement akibat pekerjaan yang biasa karean 
kecelakaan atau sakit.  
 
Kompensasi  di dalam bentuk weekly benefit biasanya dibayarkan untuk maks. 
104 minggu, sekalipun beberapa penanggung memberikan jaminan sampai 5 
tahun.  
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B3G. Temporary partial disablement 
 
Cover ini memberikan temporary partial disablement akibat kecelakaan. Bila 
jaminan ini dicover, maka akan menjamin nilai yang paling rendah 
dibandingkan total permanent disablement.  
 
B3H. Medical Expenses 
 
Jaminan ini mencover medical expenses yang benar – benar terjadi untuk 
perawatan akibat kecelakaan.  
 
Medical expenses dapat didefinisikan sebagai biaya – biaya pengobatan, 
pembedahan dan penggunaan peralatan medis dan biaya – biaya lain kesehatan 
lain.  
 
Pertanggungan dimaksud untuk membantu membiayai biaya medis dimana yang 
tidak dicover dalam NHS.  
 
Benefit diberikan untuk weekly benefit dan tidak ada reimbursement untuk 
medical expenses kecuali kompensasi yang diharuskan dalam weekly benefit.  
 
 
B3I. Legal Expenses 
 
Benefit tambahan diberikan oleh beberapa penanggung adalah legal expenses 
yang menjamin biaya – biaya saat perkara atas pihak ketiga yang bersalah  yang 
menyebabkan luka bada.  
 
Legal expenses dijamin sampai 15,000,  Jaminan ini sangat terbatas dan kalau 
mau jaminan yang lebih besar dapat diambil dalam polis household sebagai 
perluasan.  
 
B4. SCALE OF BENEFITS 
 
(TERLAMPIR)  
 
B5. GEOGRAPICAL LIMITS DAN AGE LIMITS  
 
 
B6. FAMILY POLICIES 
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C. POLICY EXCLUSIONS 
 
Semua polis PA dan Sickness memuat beberapa pengecualian. Jaminan biasanya 
dikecualikan sebagai berikut:  
 

1. Tertanggung dibawah pengaruh minuman alkohol. Beberapa penanggung 
mengecualikan intoxication (mabuk).  

2. Tertanggung dengan sengaja membahayakan diri dan juga bunuh diri.  
3. Tertanggung sebelumnya menderita kelainan fisik.  
4. Tertanggung berurusan terlibat dalam penerbangan, perjalanan/olah 

raga berbahaya misalnya olah raga air, perlombaan kuda dan lain – 
lainnya. 

5. Melahirkan anak, kehamilan, penyakit berbahaya misalnya AIDS.  
6. Perang, Invasi, serangan musuh, pemberontakan, kudeta.  
7. Sakit dalam 21 hari setelah dimulainya sickness cover.  

 
 
D2. POLICY CONDITIONS 
 
Kondisi polis dalam polis PA dan Sickness adalah:  
 

1. Claims Procedure 
2. Changes in Risks 
3. Cancellation 
4. Assignment  
5. Observance of terms 

 
 
D1, CLAIMS PROCEDURE 
 
Pemberitahuan klaim haruslah diberikan paling tidak 14 hari setelah kejadian. 
Tujuannya untuk memungkin penanggung melakukan investigasi bila perlu 
disamping bukti – bukti masih baru.  
 
Medical examination diperlukan harus memuaskan penanggung dimana:  

� Kecelakaan benar – benar terjadi yang mengakibatkan luka badan dan  
� Luka badan tersebut menyebabkan tertanggung terganggu untuk bekerja 
� Sakit yang dialami mengakibatkan ketidak mampuan (disability) 
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D2. CHANGES IN RISK 
 
Setiap perubahan okupasi tertanggung akan mempengaruhi risiko. Dalam 
kondisi ini, tertanggung harus melaporkan setiap perubahan okupasi kepada 
penanggung. Hal ini memungkin penanggung untuk mempertimbangkan 
melanjutkan kontrak atau tidak.  
 
Bila perubahan tidak disampaikan, dapat membuat penanggung membatalkan 
kontrak atau tidak membayar klaim (pilihan ada pada penanggung) 
 
D3. CANCELLATION 
 
Tujuannya untuk memberikan penanggung hak untuk membatalkan polis bila 
terjadi risiko yang tidak normal.  
 
D4. ASSIGNMENT  
 
Subject matter dalam asuransi personal tidak dapat dialihkan kepada orang 
lain.  
 
D5. OBSERVANCE OF TERMS 
 
Kondisi ini melindungi kepentingan tertanggung dan membuat posisi lebih jelas. 
Kondisi polis sudah benar – benar dilaksanakan tertanggung.  
 
 

F. PAYMENT PROTECTION PLANS 
 
Jenis pertanggungan ini semakin populer saat ini dimana si peminjam (lenders)  
menawarkan pinjaman bersamaan dengan pembiayaan pembelian rumah.  
 
  
 
 
 
   
 


