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BAB 3 
HOUSEHOLD INSURANCE BUILDINGS 

 
 

A. DEVELOPMENT  
 
Sebagai mana dalam bab 1, adalah selama tahun 1970 bahwa pertumbuhan 
asuransi personal mulai berjalan dan banyak penanggung mulai lebih focus 
dalam pasar asuransi personal. Untuk mendukung ini, banyak penanggung 
memisahkan department dari department kelas bisnis lain.  
 
Seiring dengan waktu, tekanan – tekanan baru pun terus berlanjut dalam sector 
asuransi, contoh insiden yang terlibat seperti banyak klaim pencurian terjadi 
dari tahun ke tahun dan banyak terjadi kerugian akibat banjir dan erosi di 
sekitar pantai. Dengan demikan Asuransi Household telah menjadi bisnis yang 
besar dan menjadi satu persaingan yang besar pula di antara perusahaan 
asuransi. Agar satu perusahaan tetap berhasil, mereka harus inovatif,  
 
Sebagai contoh perlunya memperbaiki polis – polis mereka, satu dari gagasan 
pemasaran diperkenalkan selama awal tahun 1970 an oleh para penanggung 
household yaitu pengenalan akan jaminan subsidence. Gagasan ini 
diperkenalkan karena Para penanggung yakin sesuai dengan pengalaman 
sebelumnya bahwa menaikkan luas jaminan dengan jaminan subsidence tidak 
akan meningkatkan risiko exposure mereka, namun akan dirasakan memberikan 
satu manfaat tambahan yang akan menyakinkan pelanggan untuk membeli 
asuransi bangunan. Hasilnya para penanggung bersedia memberikan jaminan 
tambahan tanpa dikenakan premi tambahan. Akan tetapi, dikarenakan 
perubahan iklim, hal ini tidak terbukti memberikan dampak yang baik bagi 
perusahaan asuransi sesuai dengan yang diharapkan. Sesungguhnya sejak 
diperkenalkannya jaminan subsidence, hal ini menjadi beban bagi industri 
asuransi jutaan pounds. Kebanyakan penanggung sekarang ini memberlakukan 
excess dalam pembayaran klaim, misalnya sebesar 1,000 pounds untuk setiap 
claim subsidence. Subsidence akan dijabarkan lebih rinci pada section C dalam 
bab ini.   
 

B. SCOPE OF COVER 
 
Sebagaimana dijabarkan pada bab 2, pelanggan dapat memutuskan level yang 
mana dari jaminan asuransi mereka butuhkan dengan membayar premi yang 
pantas.  
 
PERTANYAAN:  
Apa yang kita maksud dengan asuransi bangunan?  
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JAWABAN:  
Asuransi yang demikian menjamin bangunan – bangunan dan benda – benda 
yang melekat di dalamnya ( dalam istilah sederhana, jika anda angkat 
bangunan dan menggoyangkannya dengan pelan, benda – benda tersebut tidak 
akan berpindah). Beberapa polis mencakup perlengkapan dan perabotan 
(fixtures and fittings) rumah tangga.  
 
Benda – benda pada bangunan yang dapat hilang atau rusak namun tidak 
melekat:  
 

� Ketika sementara dipindahkan untuk perbaikan atau renovasi biasanya 
dijamin dalam section building.  

� Menunggu diinstallasi atau dimana secara permanent dipindahkan akan 
dijamin dalam section contents polis. Satu contoh misalnya barang – 
barang di dapur (kitchen units) yang masih di kotak menunggu dipasang.  

 
Merujuk kembali pada bab 2, section F2A atau glossary untuk lebih rinci atas 
definisi building.   
 
Luas Jaminan akan diperincikan dalam booklet polis penanggung. Sebagaimana 
sudah dijelaskan sebelumnya, untuk membangun hubungan dengan 
tertanggung, penanggung cenderung menggunakan istilah – istilah yang lebih 
familiar dalam booklet polis mereka.  
 
Salah satu contoh polis asuransi household menegaskan :  

Kami akan membayar:  
 

Kami tidak akan membayar atas 
pengecualian yang menyangkut risiko – 
risiko (perils) yang dijamin dalam 
Building Cover:  

� Jumlah excess 
� Biaya – biaya pemeliharaan dan 

dekorasi ulang atau general 
wear and tear. 

� Biaya pemindahan pohon yang 
tumbang kecuali bangunan 
rusak akibatnya 

� Setiap kehilangan, kerusakan, 
luka atau kecelakaan yang 
terjadi sebelum jaminan 
dimulai. (pre-existing damages)   

1. Fire or Smoke Tidak ada pengecualian diterapkan 

2. Lightning Tidak ada pengecualian diterapkan 
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3. Explosion Tidak ada pengecualian diterapkan 

4. Earthquake Tidak ada pengecualian diterapkan 

5. Riot and civil commotion, strikes, 
labour  
   disputes or political disturbances 

Biasanya tidak ada pengecualian 
specific exclusions dalam risiko ini, 
meskipun beberapa asuransi 
mengecualikan Northern Ireland.  
 

6. Collision atau impact yang 
melibatkan,  
    vehicle, train, aircraft, atau aerial 
device  
    atau apa saja yang jatuh dari atas, 
hewan, 
    kejatuhan/ketimpa pohon, tiang 
lampu,  
    tiang telepon  

Kerugian yang disebabkan oleh 
serangga, kutu, dan hewan peliharaan 
(pets). 
 
(pengecualian ini diterapkan karena 
adalah sifat alami dari binatang 
tersebut untuk mengakibatkan 
kerusakan misalnya goresan – goresan 
pada satu pintu 
 

7.  Pencurian atau usaha pencurian • Kehilangan atau kerusakan 
ketika rumah tidak dihuni 
selama lebih dari 30 hari 
berturut-turut. kecuali tetap 
dihuni setiap saat. 

• Kehilangan atau kerusakan yang 
disebabkan anda sendiri, 
keluarga sendiri atau pembantu 
atau tamu atau penyewa 
(indekost)  

• Kehilangan atau kerusakan 
ketika bagian dari bangunan 
dipinjamkan atau disewakan 
kepada setiap orang yang bukan 
keluarga tertanggung kecuali 
dengan menggunakan kekerasan 
untuk masuk.   

8. Malicious acts or vandalism • Kehilangan atau kerusakan 
ketika rumah tidak dihuni 
selama lebih dari 30 hari 
berturut-turut. kecuali tetap 
dihuni setiap saat. 

• Kehilangan atau kerusakan yang 
disebabkan anda sendiri, 
keluarga sendiri atau pembantu 
atau tamu atau penyewa 
(indekost)  

• Kerusakan pada gerbang, pagar 
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tanaman dan pagar. 

9. Storm or flood • Kerusakan pada gerbang, pagar 
tanaman dan pagar. 

 

10. Kelepasan Air dan Oli dari mesin 
pencuci, mesin pencuci piring, atau 
fixed water atau heating system 

• Kerusakan pada mesin yang oli 
atau air keluar dari dalamnya. 

• Kehilangan atau kerusakan 
ketika rumah tidak dihuni 
selama lebih dari 30 hari 
berturut-turut. kecuali tetap 
dihuni setiap saat. 

  

11. Subsidience atau ground heave 
ditempat dimana rumah berdiri, atau 
landslip 

� £ 1,000 pertama atas setiap 
claim kehilangan dan 
kerusakan. 

(merupakan excess normal yang 
dikenakan oleh para penanggung)  

� Sturktur baru  dari bagian 
bawah bangunan 

� Kerusakan pada lantai solid 
disebabkan oleh bagian dari 
material yang ada pada lantai 
tersebut.  

(Hal ini dibuat untuk mencegah klaim – 
klaim yang diajukan dimana 
pondasinya tidak cukup kuat untuk 
menahan keruntuhan lantai) 

� Kerusakan pada heating oil 
tanks, swimming pool, kolam, 
tennis hunard courts, teras, 
emper, septic tanks, drives, 
footpaths, garden walls, 
hedges, gates, dan fences, 
kecuali pada saat yang 
bersamaan terjadi kerusakan 
pada bangunan rumah oleh 
penyebab yang sama.  

� Kerusakan yang disebabkan 
faulty design, materials atau 
workmanship.  

� Kerusakan yang disebabkan oleh 
demolisi atau perbaikan pada 
struktur bangunan atau 
perubahan pada bangunan 
rumah kecuali kerusakan 
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sebagai hasil dari pekerjaan 
yang sedang dilakukan yang 
dijamin dalam polis.  

(Asuransi untuk ini akan dijamin pada 
polis contractors’. Architects atau 
professional konstruksi lain yang punya 
asuransi sendiri) 

� Kerusakan disebabkan oleh 
erosi sungai atau pinggiran 
pantai. 

(sebagai akibat pergantian iklim)  
 
Beberapa polis memuat pengecualian 
berikut:  

� Kehilangan atau kerusakan oleh 
aksi atau reaksi dari kimia yang 
berasal dari material dari 
bagian bangunan.  

  

12. Biaya perbaikan pipa leding di 
rumah setelah kerusakan yang 
disebabkan oleh freezing. 
 
Peril ini bisa ditegaskan dengan cara 
berbeda, contohnya:  

1) escape of water from any fixed 
heating installationor washing 
machine 

2) escape of oil from any fixed 
heating installation 

• Kehilangan atau kerusakan 
ketika rumah tidak dihuni 
selama lebih dari 30 hari 
berturut-turut. kecuali tetap 
dihuni setiap saat. 

• Kerusakan akibat dari rusting, 
corrosion atau general wear and 
tear. 

 

 
Accidental damage to drains and pipes 
 
13. Accidental damage to drains, pipa, 
kabel, tanki bawah tanah, dan 
penutup alat inspeksi yang tersambung 
dari dan untuk Rumah 

 

• Kehilangan atau kerusakan 
ketika rumah tidak dihuni 
selama lebih dari 30 hari 
berturut-turut. kecuali tetap 
dihuni setiap saat. 

• Kerusakan akibat dari rusting, 
corrosion atau general wear and 
tear.  

• Kerusakan yang disebabkan oleh 
terblok/terhambatnya dalam 
satu pipa yang terjadi sebelum 
polis mulai berlaku.  
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Accidental breakage of glass 
 
14. Accidental breakage of fixed glass 
dan sanitary yang berada dalam rumah 
 
Dalam beberapa polis, istilah sanitary 
ware diuraikan menjadi Bath, basin 
dan sebagainya  

• Kehilangan atau kerusakan 
ketika rumah tidak dihuni 
selama lebih dari 30 hari 
berturut-turut. kecuali tetap 
dihuni setiap saat. 

Kerusakan jika sebelumnya sudah ada 
pemberitahuan yang sah untuk 
melaksanakan perbaikan sebelum 
kerusakan terjadi.  

Temporary accommodation and loss of 
rent 
 
16. 
a) Semua biaya biaya yang wajar 
untuk memberikan biaya akomodasi 
alternatif yang sebanding bagi 
penghuni rumah maupun hewan 
peliharaan (pets) yang biasa ditempati  
 
b) kehilangan uang sewa  

� Biaya food and drink 
� Fuel bills, council tax atau 

biaya – biaya lainnya yang harus 
dibayarkan sebagaimana ketika 
masih tinggal dirumah.  

� Setiap biaya – biaya kenaikan 
atas biaya akomodasi 
alternative yang lebih tinggi 
dari standarnya.  

� Setiap biaya penyewaan yang 
tidak diberitahukan kepada 
penanggung 

 

 
17. Sale of building (dulu disebut 
dengan “Purchaser’s Interest Clause’ 
kepada siapa saja yang membeli 
bangunan atas terjadinya loss atau 
damage atau biaya – biaya yang 
dijamin dalam section ini. Hal ini 
hanya diterapkan selama masa 
pergantian kontrak dan tanggal selesai 
periode. 

Loss or damage jika jaminan ditempat 
lain.  
 

 
Legal liability anda sebagai pemilik 
rumah 
 
18.  
a. sampai dengan £ 1,000,000 (plus 
biaya – biaya yang sudah disepakati 
secara tertulis) dimana anda atau 
rumah anda secara hukum 
bertanggung jawab atas:  

� death, injury, sakit atau 
penyakit seseoran; atau 

� loss of or damage kepada 

a. kehilangan, kerusakan, death, 
injury, illness atau disease:  

� yang timbul akibat tindakan 
disengaja; 

� timbul selama melakukan 
pekerjaan, bisnis atau profesi 
dari anda atau anggota keluarga 
anda; 

� yang diderita oleh anda atau 
salah satu anggota keluarga 

� timbul atas kapasitas sebagai 
penghuni rumah anda 
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property yang bukan milik anda 
dan anggota keluarga yang 
harus bertanggung jawab atau 
kejadian yang terjadi.  

 
 

 

Your liability untuk previous homes 
 
 
b. sampai dengan £ 1,000,000 (plus 
biaya – biaya yang sudah disepakati 
secara tertulis) dimana anda atau 
rumah anda secara hukum 
bertanggung jawab atas:  

� death, injury, sakit atau 
penyakit seseoran; atau 

� loss of or damage kepada 
property yang bukan milik anda 
dan anggota keluarga yang 
harus bertanggung jawab atau 
kejadian yang terjadi.  

 
Solicitors’ fee 
 
Solicitors fee untuk:  
 
Penyelidikan sebab musabab 
kecelakaan yang fatal; 
Biaya pembelaan perkara dipengadilan 
yang timbul atas klaim yang dicover 
dalam polis 

 
 
 
b.  loss, damage, death, injury, illness 
atau  
disease yang sudah dijamin:  
dalam polis lain yang sedang efektif 
Polis yang akan datang jika section ini 
telah dibatalkan.  
 

 
 
Extended accidental damage cover  
Pelanggan punya peluang dengan 
membayar premi tambahan, 
memperluas dengan jaminan 
accidental damage dalam section 
bangunan dari polis. Satu contoh 
ketika accidental damage diperluas  
akan diterapkan jika terjadi 
kecelakaan pada kaki pelanggan 
misalnya terpeleset di rumah. 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya 
schedule polis asuransi pelanggan akan 
menunjukkan apakah mereka harus 
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membayar premi untuk jaminan 
tambahan yang dijabarkan dibawah 
ini. 

 
Kami akan membayar:  
 
Semua bentuk kerusakan accidental 
atas rumah anda 

 
Kami tidak akan membayar  
 

� Jumlah potongan (excess) yang 
biasanya bervariasi £ 50/ £ 100. 

� Setiap kehilangan, kerusakan, 
luka badan atau kecelakaan 
yang terjadi sebelum 
pertanggungan dimulai 

� Kehilangan atau kerusakan 
ketika rumah tidak dihuni 
selama lebih dari 30 hari 
berturut-turut. kecuali tetap 
dihuni setiap saat. 

� Kerusakan dari satu penyebab 
yang terdaftar pada 
pengecualian dalam seksi polis 
ini.  

� Kerusakan ketika rumah 
disewakan. 

� Kerusakan akibat pagar 
tanaman 

� Kerusakan disebabkan 
kegagalan secara mekanik atau 
elektrik. 

� Kerusakan akibat kegagalan 
perancangan, salah disain atau 
material. 

� Kerusakan disebabkan hewan 
peliharaan. 

� Kerusakan disebabkan oleh 
pergerakan tanah. 

� Kerusakan akibat wear and 
tear, loss of value, rot, fungus, 
ulat kayu, serangga, vermin, 
kondisi atmosfir atau cuaca, 
dan penyebab gradual lainnya.  

� Goresan dan benturan 
 

 
 

C. SUBSIDENCE  
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Apa yang dimaksud dengan subsidence?  
 
Subsidence adalah penyurutan tanah dan terjadi disebabkan oleh antara lain:  
 

� Permukaannya tidak rata; 
� Disebabkan gerakan bawah tanah (misalnya pertambangan) 
� Perubahan dari tanah lembab menjadi tanah liat. Khususnya disebabkan 

akar pohon.   
 
Perubahan kelembaban tanah penyebab terjadinya klaim subsidence.   
 
Heave terjadi dimana permukaan tanah terangkat / naik setelah isi dari 
kelembaban dari tanah meningkat dan selalu diikuti oleh pergerakan dari satu 
pohon yang besar.  
 
Landslip adalah jatuhnya / turunnya permukaan tanah dan selalu disebabkan 
oleh hujan lebat. Jenis kerusakan ini menjadi satu masalah yang serius 
dibanyak tempat dipinggiran pantai.  
 
Saat in menjadi satu kebiasaan dalam praktek bagi perusahaan asuransi untuk 
bertanya tentang kemungkinan adanya subsidence. Contohnya:  
 
Adakah rumah anda bebas dari tanda – tanda kerusakan akibat landslip, 
subsidence, atau heave?  
 
Jika jawabannya adalah ‘no’ underwriter akan butuh untuk memeriksa hasil 
laporan survey (jika tersedia) atau satu copy dari laporan survey pertambangan 
jika property tersebut berada dikawasan pertambangan, dan juga laporan yang 
berkaitan lainnya.  
 
Asalkan satu surveyor memberitahu bahwa pergerakkan tidaklah progressive, 
tidak terdapat satu pohon yang besar dekat kepada property dan saluran air 
yang rusak tidak ada dicurigai, maka jaminan dapat selalu diberikan. Jika 
sebaliknya, maka kemungkinan dimintakan laporan dari teknik sipil sangat 
diharuskan untuk membantu underwriter mengakses risk exposure. Informasi 
yang diberikan mencakup:  
 

� Tahun pembangunan. Pada umumnya, bangunan tua memiliki fondasi 
ringan atau tidak sama sekali. Akan tetapi bangunan modern memiliki 
rongga dinding, yang lebih mudah untuk retak dibandingkan solid walls.  

� Apakah property sudah diperluas (dirubah/ada penambahan). Hal ini 
menjadi satu alasan atas terjadinya pergerakan atau kerusakan.  

� Jenis dari tanah dimana bangunan berdiri. Pada umumnya, pasir, tanah 
biasa dan tanah kapur relatif memiliki risiko yang rendah untuk 
subsidence dibandingkan tanah liat, peat dan silts lebih tinggi risiko 
subsidence.  
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� Lokasi dari Property. Apakah bangunan berada di slope? Hal ini butuh 
dipertimbangkan dengan informasi lain yang tersedia.  

� Luasnya kerusakan yang tampak.  
� Rincian perbaikan – perbaikan yang sudah dilakukan. Hal ini dari 

perbaikan cosmetic sampai dengan full underpinning. Underwriter akan 
lebih fokus hanya pada cosmetic repairs yaitu perbaikan dengan mengisi 
ulang pada keretakan tanpa menyebabkan kerusakan. Full underpinning 
dilakukan dalam petunjuk dan pengawasan tehnik sipil yang wajib 
mengindikasikan satu perbaikan risiko dalam area yang kurang baik.  

� Informasi penuh pada jenis pohon dan hedges berada disekitarnya.  
� Sejarah tentang subsidence di daerah sekitar.  

 
Dengan informasi ini, underwriter dapat membuat keputusan. Syarat – syarat 
yang ditawarkan sudah termasuk kenaikan pada premi dan excess yang besar.  
 
Association of British Insurers (ABI) Domestic Subsidence Agreement, 
sebagaimana subsidence menjadi lebih dikenal sebagai masalah serius, 
property yang didekatnya peka terhadap kerusakan, menjadi sulit untuk dijual 
pertanggungannya. Menanggapi hal ini, banyak penanggung menyepakati 
dengan membuat agreement lewat ABI Domestic Subsidence Agreement. 
Agreement ini menjelaskan bahwa bilamana terjadi perubahan penanggung, 
dan subsidence sudah diketahui dalam setahun dari perubahan tersebut,  dan 
perusahaan tersebut bersama dengan perusahaan yang sebelumnya, maka 
kedua perusahaan tersebut bersama – sama melakukan pembayaran / 
berkontribusi sesuai ratio yang terdapat pada agreement.  
 
Agreement tersebut akan didiskusikan lebih rinci pada bab 8 section G.  
 

D. EMERGENCY ASSISTANCE  
 
Kebanyakan penanggung household sudah termasuk layanan emergency 
assistance yang tersedia bagi semua customer mereka, selama 24 jam sehari, 
365 hari setahun. Layanan ini biasanya diatur oleh langsung oleh perusahaan 
asuransi atau oleh perusahaan pihak ketiga yang punya spesialisasi dalam area 
kerja tersebut. Berikut helpline services yang biasanya tersedia bagi customer 
tanpa biaya sama sekali.  
 
D1. LEGAL ADVICE  
 
Para penanggung bisa saja mencover jaminan ini secara otomatis dalam 
asuransi contentsnya sekalipun  jika legal expenses bukan merupakan opsi yang 
tersedia dalam polis.  
 
D2. EMERGENCY SERVICE 
Kebanyakan penanggung menawarkan servis ini baik pada polis bangunan dan 
contents polis. Customer dapat menelepon kapan saja untuk bantuan 
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emergency dalam syarat - syarat dalam polis household insurance. Contoh 
emergencu termasuk:  
 
- Bloked drains; 
- House fires; 
- Storm damage; 
- Floods and other escape of water claims; 
- Carpets spillage seperti paint or red wine  
- Broken windows or doors 
- Tidak dapat masuk kedalam rumah karena terkunci atau hilang kunci dan 

lain – lain.  
 

D3. OTHER SERVICES  
 
Terdapat layanan bantuan yang lain tersedia dalam polis – polis household 
termasuk:  
24 jam claims line; 
Taxation advice; 
Stress/bereavement counselling; 
Advice and information on home security; 
Health and travel helplines 
Medical and first-aid helplines 
 

E. INFLATION PROTECTION 
 
Suatu waktu, underinsurance merupakan masalah utama dimana banyak 
property sering mengalami underinsured sampai lebih dari 25%. Akan tetapi 
dengan memperkenalkan index-linking masalah – masalah dapat diatasi.  
 
Kebanyakan polis melekatkan satu klausula digunakan agar sum insured dari 
bangunan selalu diadjust bulanan lewat House Rebuilding Cost Index disediakan 
oleh Royal Institution of Chartered Surveyors atau satu alternatif index. Premi 
tahunan akan dihitung atas adjusted figure yang ada pada index tersebut.  
 
Index linking dari sum insured berlanjut selama masa perbaikan atau 
penggantian setelah terjadinya kerugian atau kerusakan asalkan sum 
insurednya pada saat kerugian menunjukkan biaya penuh dari rebuilding cost 
dan pekerjaan segera dilaksanakan tanpa penundaan.  
 
F. RISK PROTECTION AND CONTROL 
 
Adalah sangat jarang untuk melaksanakan survey untuk asuransi bangunan saja. 
Dalam kebanyakan kasus, underwriter akan mempercayai aplikasi form. Akan 
tetapi bilamana risiko dianggap tidak standar atau risiko tinggi, maka satu 
survey harus dilakukan. Contoh – contoh termasuk:  
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� Non-standard construction seperti bangunan besar, surveyor akan 
memperhatikan:  

- konstruksi property, apakah terbuat dari kayu, seperti anak tangga dll. 
- Apakah ada sumber air terdekat?  
-  

� Property peka terhadap kerusakan storm atau banjir.  
� Satu blok dari flat dengan toko berada dilantai bawah.  

 
G. SUMMARY  
 

� Bagi kebanyakan orang, asset yang paling berharga yang mereka 
punya adalah rumah mereka dan membeli asuransi adalah satu cara 
untuk menyakinkan bahwa mereka terlindungi secara keuangan jika 
kejadian tertentu terjadi.  

� Dalam tetap dalam persaingan, bagian dari strategy penanggung 
harus mencakup pengenalan gagasan – gagasan pemasaran yang baru. 
Salah satu gagasan tersebut adalah untuk meningkatkan luas 
pertanggungan yang mencakup risiko subsidience, tanpa meminta 
tertanggung untuk membayar excess tambahan. Hal ini membebani 
industri asuransi lebih dari jutaan pounds dan perlu menghilangkan 
excess tersebut, sekarang ketika hendak mengklaim subsidence 
claim, biasanya dibebani excess 1,000 pounds.  

� Penanggung akan memberikan polis dokumentasi (biasanya dalam 
bentuk satu buku) dirinci dengan bahasa Inggris yang jelas dan 
sederhana tentang apa yang dijamin (untuk apa yang harus mereka 
bayar) dan apa yang harus dikecualikan (untuk apa yang tidak harus 
dibayar) dalam section utama dan perluasan jaminan dalam polis 
bangunan jika pelanggan atau rumah tinggal menderita satu 
kerugian.  

� Penting untuk dipahami apakah satu penanggung akan dan tidak akan 
membayar dan alasan mengapa. Anda diminta untuk membandingkan 
dan membedakan bermacam booklet polis dari para penanggung.  

� Kebanyakan penanggung household menyediakan jaminan sampai 
kepada paket layanan menyeluruh, termasuk beberapa macam 
layanan perbaikan dalam darurat. Layanan jaringan telepon 
disediakan kepada semua pelanggan 24 jam sehari, 365 hari setahun. 
Layanan ini ditata oleh perusahaan asuransi secara langsung atau 
lewat pihak ketiga, yang specialist di bidang layanan tersebut. Jika 
kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh syarat – syarat polis, 
tertanggung akan bertanggung jawab untuk membayar kontraktor 
atas ongkos pekerjaan yang sudah selesai.  

 
  

The end of chapter 3 (three) 
 
 


