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BAB 4 

 
HOUSEHOLD INSURANCE – CONTENTS 

 
A. DEVELOPMENT 
 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebelum tahun 1970 an, adalah terbiasa 
bagi penanggung untuk menjual produk asuransi household berdasarkan satu 
tariff yang terdiri dari rate dan syarat – syarat yang baku. Meningkatnya tingkat 
kejahatan (criminal) menciptakan satu kesempatan bagi para penanggung tidak 
hanya membuat produk tersebut menjadi yang diinginkan seiring dengan 
perubahan permintaan tapi juga mengembangkan satu struktur harga dalam 
penetapan harga.  
 
Untuk menyakinkan bahwa jenis household insurance – contents masih dapat 
menguntungkan sebelum pelanggan membeli polis household, banyak 
penanggung meminta pelanggannya untuk melakukan pengamanan dengan 
menyediakan system penguncian yang kuat kepada bangunan rumahnya untuk 
meminimalkan risiko pencurian.  
 
Tidak seperti asuransi bangunan, dimana calon tertanggung biasanya membeli 
asuransi bangunan dari pemberi pinjaman, misalnya satu bank atau lewat 
building society (semacam developer perumahan), sekarang terdapat satu 
peluang bagi penanggung lainnya memberikan asuransi bangunan dengan 
memiliki satu data base client yang baru. Banyak penanggung memanfaatkan 
peluang ini mengingat cara ini digunakan untuk membangun satu hubungan 
dengan pelanggan sehingga pada akhirnya pelanggan akan mau membeli 
jaminan asuransi bangunan dari penanggung tersebut.  
  
Saat ini ada terdapat satu market yang besar dan bersaing dengan berbagai 
macam jenis terms dalam polis dan variasi rate yang dapat dipilih para 
tertanggung.  
 
B. POLICY LIMITS 
 
Dasar utama yang digunakan oleh penanggung isi/perabotan yang menjadi 
acuan untuk menilai preminya adalah:  

� Harga Pertanggungan; atau 
� Jumlah kamar tidur jika overall policy limit berlaku contohnya 35,000 

pounds.  
 
B1. SINGLE ARTICLE LIMITS  
 
Seperti wording polis bervariasi dari satu penanggung ke penanggung lain, sama 
juga dengan limits. Agar dapat memahami lebih baik lagi dan untuk tujuan 
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perbandingan, anda diminta untuk mendapatkan beberapa booklet polis dari 
penanggung berbeda.  
 
Penanggung biasanya memberlakukan limits pada harga dari setiap satu macam 
barang dan total jumlah untuk semua barang berharga dijamin dalam satu 
polis. Contoh khusus dari wording polis untuk penerapan limits adalah sebagai 
berikut:  
 

Single Article Limit – no curio, picture or other work of art, stamp 
collection or article of gold, silver or other precious metal, jewellery or 
fur shall deemed of greater value than 1,000 pound unless specially 
insured as a separate item.  

 
Beberapa penanggung menggunakan satu angka 5% untuk harga pertanggungan 
contents sebagai satu single article limit.  
 

Valuables Limit – the total value of articles of gold, silver or other 
precious metal, jewellery or fur is deemed not to exceed one-third of 
the full value of the contents unless specially agreed.  

 
Beberapa penanggung menegaskan dalam bentuk monetary limit (batas dengan 
berupa nilai uang) untuk semua barang – barang berharga, contohnya 2,000 
pounds. Beberapa Penanggung telah memperluas definisi dari barang – barang 
berharga untuk mencakup semua barang – barang berisiko tinggi (all high risk 
items), dan penanggung dapat membatasi pembayaran pada satu batasan 
jumlah khusus untuk semua barang berisiko tinggi, contohnya 10,000 pounds.  
 
Beberapa polis yang berdasarkan bedroom-rated (rate yang didasarkan jumlah 
kamar) memberlakukan limit untuk high risk items bergantung pada jumlah 
kamar tidur, contohnya: one bedroom – 5,000 pounds, three bedrooms – 6,500 
pounds, four bedrooms – 7,000 pounds.  
 
Bahkan polis – polis yang memberikan jaminan tanpa batas atas contents akan 
mencantumkan satu limit untuk high risk items dan single article limit 
contohnya 10,000 pounds untuk high risk items dan 1,000 pounds single article 
limit.  
 
Stamp Collections (Koleksi Perangko)  
 
Beberapa polis yang menjamin stamp collections sampai pada satu nilai, 
misalnya 500 pounds dalam standar jaminan. Bila seperti ini kasusnya, atau bila 
stamp collection secara khusus disebut dijamin, maka liability (tanggung 
jawab) penanggung dibatasi untuk kehilangan satu halaman penuh atau satu 
album dengan satu batasan untuk setiap perangko sebesar 50 pounds atau 100 
pounds.  
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Musical instruments 
 
Jaminan dapat diberikan untuk musical instrument yang dipinjamkan dari satu 
organisasi, asalkan ada konfirmasi tertulis sudah diterima yang menegaskan 
tertanggung bertanggung jawab penuh atas instrument tersebut. Jika 
instrument akan dipindahkan dari rumah, pemilik perlu membeli polis asuransi 
personal possession (lihat bab 5). Satu instrument yang digunakan seorang 
musisi professional tidak dapat diasuransikan dalam polis rumah tangga karena 
alat tersebut digunakan berkenaan dengan bisnisnya.  
 
 
C. SCOPE OF COVER 
 
Satu polis content mencamtumkan jaminan utama (primary cover) sama seperti 
yang ada pada polis building insurance. Jika calon tertanggung mengunakan 
penanggung yang sama untuk menjamin building dan contents, maka polis 
relative mencantumkan risiko – risiko yang sama untuk dijamin.  
 
Sebagaimana pada bab sebelumnya, jika anda tidak terbiasa dengan setiap 
istilah atau frasa (kata – kata dalam polis), silahkan mengacu pada glosary ada 
bagian belakang buku ini. Akan lebih baik lagi bila kembali pada bab 2 Section 
F, untuk definisi khusus contents.      
 
Contents – primary cover 

 

Kami akan membayar 

untuk  

Kami tidak akan 

membayar 

 

Kehilangan atau 

kerusakan pada Isi 

dalam Rumah selama 

periode Pertanggungan 

yang disebabkan 

berikut ini: 

 

 

Pengecualian – 

pengecualian 

berhubungan dengan 

semua risiko – risiko 

yang dijamin dalam 

primary cover atas 

contents:  
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� Jumlah excess.  

� Setiap kehilangan, 

kerusakan, luka 

badan atau 

kejadian yang 

terjadi sebelum 

pertanggungan ini 

dimulai.  

 

1. Fire or smoke 

 

2. Lightning 

 

3. Explosion 

 

4. Earthquake 

 

5. Riot or civil 

commotion, strikes, 

labour disputes or 

political 

disturbances 

 

6. Collision atau 

benturan yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Kehilangan atau 

kerusakan disebabkan 

oleh insects, vermin 

atau pets.  
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melibatkan setiap 

kendaraan, train, 

aircraft atau benda 

– benda dari 

aircraft atau apa 

saja yang jatuh dari 

angkasa, animal, 

pohon tumbang, 

tiang listrik 

tumbang, tiang 

telegraph tumbang 

dan piringan 

satellite.   

 

7. Theft or attempted  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7.  

� Kehilangan atau 

kerusakan ketika 

rumah tidak 

dihuni selama 

lebih dari 30 hari 

berturut-turut. 

kecuali tetap 

dihuni setiap saat 

(periode bisa 

bervariasi) 

 

Periode tidak 

dihuni dapat 

berubah dari satu 

penanggung ke 

penanggung lain. 

Alasan untuk 
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ketentuan ini 

adalah untuk 

memastikan bahwa 

penanggung tidak 

mau menghadapi 

satu kerugian yang 

besar ketika rumah 

tidak dihuni dalam 

period lama 

khususnya selama 

musim dingin. 

Penanggung 

berkeinginan untuk 

mempertegas 

dalam polis 

tindakan 

pencegahan 

(preventive 

measures) seperti 

mengharuskan 

rumah dikunjungi 

secara rutin, 

memasang 

automatic timers 

untuk menyalakan 
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lampu selama jam 

– jam malam.   

 

� Kehilangan uang 

dan kartu kredit 

yang tidak 

menggunakan 

cara kekerasan 

untuk usaha 

memasuki rumah 

anda.  

 

Beberapa 

penanggung hanya 

memberlakukan 

pembatasan ini jika 

rumah dipinjamkan 

atau dibiarkan 

ditempati oleh 

teman atau kerabat. 

Sedikit 

penanggung yang 

memberikan full 

theft cover.  
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� Kehilangan 

dimana tindakan 

anda juga ikut 

berkontribusi 

atas penggunaan 

kecurangan atas 

kartu kredit anda.  

� Kehilangan 

dimana anda 

tidak mematuhi 

semua syarat dan 

ketentuan yang 

berlaku pada 

kartu kredit anda.  

� Lebih dari 500 

pounds untuk 

contents dalam 

ruang terbuka 

dalam batas – 

batas rumah 

anda.  

 

 Apa saja nilai sampai 

500 pounds akan 

dijamin jika kehilangan 
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8. Malicious Damage 

or Vandalism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atau kerusakan 

disebabkan oleh risiko 

ini. Jaminan dirancang 

untuk melindungi 

pencurian kecil – 

kecilan misalnya 

pencurian dari kawat 

jemuran dan perkakas 

kebun dan lain – lain.  

 

� Lebih dari 2,000 

pounds untuk 

contents dalam 

setiap ruang 

garasi termasuk 

outbuilding 

(bangunan diluar 

rumah) dalam 

batas dalam batas 

– batas rumah 

anda.  

 

Limit ini dibuat untuk 

mencegah tertanggung 

dari penyimpanan high 
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9. Storm or flood 

 

 

 

10. Terlepasnya air 

atau oli dari setiap 

mesin pencuci, bak 

mandi atau air 

simpanan atau 

system pemanas 

air. 

 

value items di tempat – 

tempat tersebut yang 

relatif kurang aman dan 

oleh karena sangat 

mudah untuk dimasuki. 

Limit bisa bervariasi 

dari antara 500 pounds 

ke 2,000 pounds dan 

beberapa penanggung 

menerapkan satu limit 

pada garasi yang 

terjaga. 

 

� Setiap 

kehilangan atau 

kerusakan 

disebabkan oleh 

anda atau 

anggota rumah 

tangga anda, 

karyawan 

pribadi, penyewa 

kamar. 

� Kehilangan 

disebabkan 
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11. Subsidence 

atau ground heave 

di lahan dimana 

rumah berdiri dan 

landslip.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penipuan.  

 

Pengecualian ini 

dirancang untuk 

mengecualikan 

kehilangan dimana 

contohnya seseorang 

dibujuk untuk membeli 

barang antik pada 

harga dibawah dari 

harga sebenarnya. 

Bilamana masuk 

dilakukan dengan cara 

penyelinapan 

contohnya menyamar 

jadi tukang gas, hal ini 

akan dijamin.  

  

 

� Setiap 

kehilangan atau 

kerusakan ketika 

rumah atau 

bagiannya 

disewakan 
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Accidental Damage 

(kerusakan yang tidak 

disengaja)  

 

12.  Accidental 

Damage pada 

televise, radio, dan 

antenna, computer, 

video cassette 

recorders dan audio 

lain serta peralatan 

video (termasuk 

pemancar TV 

satelit digital lokal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kecuali adanya 

usaha kekerasan 

yang digunakan 

ketika masuk ke 

dalam rumah.  

 

8. 

� Kehilangan atau 

kerusakan 

bilamana    

rumah anda tidak 

dihuni untuk 

periode lebih dari 

30 hari berturut – 

turut   kecuali 

anda terus 

menjaga agar 

rumah tetap 

dalam kondisi 

dihuni (periode 

dapat bervariasi).  

� Kehilangan atau 

kerusakan 

disebabkan oleh 

anda, anggota 
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13. Accidental 

breakage (pecah) 

pada kaca, keramik 

dan gelas sebagai 

perabot dan juga 

kaca yang dipasang 

diperabot rumah. 

 

       Temporary 

Accommodation 

            

14. Semua biaya 

yang wajar yang 

diperlukan untuk 

menyediakan 

akomodasi 

alternative untuk 

anggota rumah 

tangga dan hewan 

peliharaan anda 

jika anda terbiasa 

tinggal di rumah 

keluarga, 

karyawan pribadi 

atau penyewa 

kamar.  

� Setiap 

kehilangan dan 

kerusakan ketika 

rumah atau 

bagiannya 

disewakan 

kecuali adanya 

usaha kekerasan 

yang digunakan 

ketika masuk ke 

dalam rumah.  

Alasan untuk 

pengecualian ini 

adalah bahwa 

penyewa tidak 

menjaga property 

ini sebaik yang 

dilakukan oleh 

pemiliknya.  
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tapi bukan karena 

satu penyebab yang 

tertera dalam 

section primary 

cover asuransi 

Contents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tidak pengecualian 

tambahan   

    diberlakukan untuk 

ini.  

 

 

10. Kehilangan atau 

kerusakan bilamana 

rumah anda tidak 

dihuni untuk satu 

periode lebih dari 30 

hari berturut – turut 

kecuali anda tetap 

menjaga agar rumah 

tetap dalam kondisi 

berpenghuni.  

 

Penanggung akan 

memberlakukan 

pencegahan – 

pencegahan tertentu 

untuk mencegah 

kehilangan atau 

kerusakan misalnya 

mematikan keran air 
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Household Removal  

Beberapa 

penanggung 

memberikan jaminan 

sebagai berikut:  

 

15.  Content yang 

diasuransikan 

terhadap 

kehilangan atau 

kerusakan yang 

bersifat accidental 

ketika sedang 

dipindah ke rumah 

anda atau dari 

rumah lama anda 

ke rumah yang 

baru dalam wilayah 

Great Britain, 

Northern Irland, 

Channel of Islands 

atau the Isle of 

Man. Jasa Kurir 

yang professional 

atau memasang system 

saluran yang benar.  

 

11.  

� Kehilangan atau 

kerusakan pada 

lantai solid (sudah 

padat) disebabkan 

kepadatan tanah 

yang tidak merata, 

penggunaan bahan 

– bahan yang cacat 

serta kesalahan 

pemasangan.  

� Kerusakan 

disebabkan oleh 

sungai atau erosi 

pantai.  

 

Risiko ini merupakan 

satu jenis bencana 

alam dimana tidak 

mudah untuk 

dihindari dan 

sehingga penanggung 
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yang harus 

memindahkan 

contents tersebut. 

Contents anda juga 

akan dijamin ketika 

disimpan dalam 

gudang sementara 

lewat perusahaan 

jasa pergudangan 

yang bereputasi 

sampai maksimum 

7 hari berturut – 

turut.  

 

 

 

Contents 

dipindahkan 

sementara dari 

rumah anda namun 

masih dalam wilaya 

British Isles  

 

 

16. Tertinggi kami 

tidak ingin menjamin 

risiko ini.  

 

 

 

 

 

12.  

� Wear, tear dan 

maintenance 

� Electrical atau 

mechanical 

breakdown.  

� Kerusakan 

disebabkan oleh 

pembersihan atau 

pembongkaran 

pesawat tersebut.  

� Kerusakan pada 

perekam, cassette, 

compact discs atau 

tapes.  

� Kerusakan yang 

disebabkan hewan 

peliharaan.  
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akan bayar adalah 

5,000 pounds 

(beberapa 

penanggung 

menerapkan limit 

dengan presentase 

harga 

pertanggungan)  

untuk kehilangan 

atau kerusakan 

terhadap contents 

yang dipindahkan 

sementara dari 

rumah anda yang 

disebabkan oleh 

satu risiko yang 

terinci pada 

jaminan 1 – 6 dan 8 

– 11 dalam section 

contents ini kecuali 

pencurian atau 

usaha pencurian. 

Pencurian atau usaha 

pencurian dari setiap:  

� Lemari besi 

� Kehilangan atau 

Berkurangnya data 

di Software 

komputer atau data 

disebabkan oleh 

virus komputer 

atau bila tidak ada 

back-up copes 

yang cukup 

tersimpan.  

 

Tidak ada pengecualian 

diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

14.  

� Biasanya biaya 

makanan dan 

minuman. 

� Biaya bahan bakar, 

tagihan pajak, atau 
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bank; 

� Rumah tinggal 

pribadi; 

� Bangunan di 

mana setiap 

anggota rumah 

tangga anda 

tinggal 

sementara, 

dipekerjakan 

atau 

melakukan 

pekerjaan; 

� Bangunan 

lainnya asalkan 

menggunakan 

cara kekerasan 

masuk atau 

keluar 

 

Loss of Keys 

 

17. Biaya 

penggantian dan 

pemasangan kunci 

tagihan – tagihan 

lainnya yang 

seharusnya sudah 

dibayarkan jika 

seandainya anda 

masih tinggal di 

rumah.  

� Setiap biaya – 

biaya yang naik 

atas alternative 

accomodation yang 

bisa saja menjadi 

lebih tinggi dari 

pengeluaran di 

rumah atau bagian 

dari rumah untuk 

anda tinggal.  

Hal ini ditujukan 

untuk mencegah 

tertanggung untuk 

mendapatkan lebih 

baik dari yang 

biasanya dinikmati 

sebelum terjadi klaim 

kehilangan atau 



 

 

                  

 

 
65 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

pintu external 

(termasuk jendela 

jenderal/lemari 

besi/ alarm juga 

bisa dijamin) 

termasuk kunci – 

kunci yang diikuti 

hilangnya kunci 

utama rumah anda, 

termasuk biaya 

kunci baru untuk 

lemari besi dalam 

rumah anda. 

Tertinggi kami 

akan bayar untuk 

setiap kejadian 

adalah 1,000 

pounds (jumlah ini 

bisa bervariasi 

antara 500 pounds 

ke 1,000 pounds.  

 

 

Frozen Food 

 

kerusakan.  

 

Adalah normal untuk 

memberlakukan satu 

limit pada jaminan 

misalnya 20% dari 

jumlah 

pertanggungan atas 

contents yang sudah 

diadjust oleh Index-

linking. Beberapa 

polis – polis 

bedroom-rated punya 

monetary limit 

misalnya 5,000 

pounds yang bisa saja 

bervariasi sesuai 

dengan jumlah 

bedroom nya.  

 

  

 

 

 

15.  
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18. Makanan yang 

ada di dalam mesin 

pembeku atau 

ruang beku dari 

lemari es rusak 

sehingga tidak 

dapat dimakan. 

Yang tertinggi 

dibayar adalah 500 

pounds (bisa 

bervariasi namun 

maksimumnya 

1,000 pounds dan 

beberapa 

penanggung tidak 

memberlakukan 

monetary limit 

kecuali persentase 

dari harga 

pertanggungan). 

Makanan harus 

rusak oleh:  

� Naik atau turunnya 

suhu.  

� Terkontaminasi 

� Satu excess wajib 

sebesar 25 pounds.  

� Kehilangan atau 

kerusakan gelas 

cina, keramik dan 

barang – barang 

pecah belah kecuali 

dipacking oleh 

perusahaan jasa 

packing 

professional.  

� Kehilangan atau 

kerusakan yang 

disebabkan 

terjadinya dekuk, 

penyok dan 

goresan.  

� Kehilangan atau 

kerusakan pada 

content anda ketika 

sedang disimpan 

sementara di 

gudang perusahaan 

jasa pergudangan 

lebih dari 7 hari 
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dari uap gas yang 

ada di ruang 

pendingin / lemari 

es.  

 

Jaminan sudah 

termasuk biaya wajar 

untuk menyewa 

sementara mesin 

pendingin jika mesin 

pendingin atau 

bagiannya sedang 

rusak.  

 

 

Fatal Accident 

benefit 

 

19. Kami akan 

membayar anda 

dan perwakilan 

pribadi anda satu 

maksimum 5,000 

jika anda dan/atau 

setiap anggota 

berturut – turut 

kecuali adanya 

persetujuan tertulis 

dari Kami.  

 

 

 

 

 

 

16. Contents yang 

dibawa keluar dari   

       wilayah British 

Isles.  
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rumah tangga anda 

yang berusia di atas 

18 tahun 

meninggal dalam 3 

bulan yang 

disebabkan oleh 

luka badan akibat 

terjadi kebakaran 

di rumah anda atau 

akibat terjadinya 

pencurian. 

 

 

 

 

       Metered water or 

oil 

20. Sampai 1,000 

pounds untuk biaya 

tagihan air yang 

dibebankan kepada 

anda atau biaya oil 

yang hilang akibat 

risiko yang dijamin 

yang menyebabkan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada pengecualian 

tambahan diterapkan. 
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kerusakan pada 

rumah anda. 

 

 Your Legal liability  

 

21. Sampai 

1,000,000 pounds 

(plus biaya – biaya 

yang disepakati 

antara kita secara 

tertulis) yang anda 

atau anggota rumah 

tangga anda 

sebagai penghuni 

tetap di rumah anda 

atau  dalam satu 

kapasitas pribadi 

harus bertanggung 

jawab untuk 

membayar:  

a) meninggal atau 

luka badan 

(termasuk karena 

terjangkit wabah 

atau sakit); 

 

 

 

 

 

18.  

� Kehilangan atau 

kerusakan pada 

makanan yang 

diperuntukan untuk 

maksud bisnis.  

� Kehilangan atau 

kerusakan yang 

terjadi disebabkan 

perusahaan gas 

atau listrik sengaja 

memutuskan 

supply listrik atau 

gas atau juga 

mengurangi arus 

listrik atau gas ke 

rumah anda.  

 

Beberapa 

penanggung akan 
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b) kehilangan 

atau kerusakan 

pada harta benda; 

c) Kehilangan atau 

kerusakan pada 

harta benda atau 

sakit karena luka 

atau penyakit 

terjadi selama anda 

melakukan 

pekerjaan, usaha 

atau profesi atau 

dari setiap anggota 

rumah tangga anda 

jika kejadian 

terjadi di rumah 

anda termasuk 

ketika rumah anda 

digunakan dan 

dihuni oleh anda 

atau anggota rumah 

tangga yang 

berhubungan 

dengan pekerjaan 

atau bisnis, profesi 

membatasi jaminan 

untuk mesin 

pendingin di bawah 

10 tahun 

(penanggung lainnya 

memberlakukan 

pembatasan sampai 

15 tahun). Beberapa 

penanggung 

mempertimbangkan 

ini dengan 

memberikan 

perluasan pada polis 

contents dan 

mengharuskan 

pembayaran premi 

tambahan.  

 

 

 

Tidak ada pengecualian 

tambahan diterapkan. 
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yang terjadi selama 

periode jaminan.  

 

Beberapa polis hanya 

memberikan jaminan 

point c jika polis 

dirancang untuk 

mengcover rumah 

untuk bekerja (home 

working).  

 

Kami akan 

memberikan 

jaminan pada point 

21a) dan 21b) bila 

mana anda juga 

menempati 

akomodasi pribadi 

yang lain namun 

tidak lebih dari 30 

hari dalam setiap 

periode asuransi.  

 

Pada umumnya 

penanggung tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada pengecualian 

tambahan diterapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Liability yang 

timbul dari sebagai  

      berikut:  

� Terjangkitnya dari 

setiap penyakit 

atau virus dari anda 

atau anggota rumah 
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menjamin bisnis 

liability karyawan, 

jadi jaminan hanya:  

 

� Sebagai 

penghuni dari 

rumah dan 

lahannya 

(bukan sebagai 

pemilik); 

� Dalam satu 

kapasitas 

pribadi (bukan 

sebagai 

pemilik atau 

penghuni dari 

lahan atau 

bangunan.  

 

Domestic Staff – 

Your liability as 

Employer 

 

22. Jumlah berikut 

yang menjadi 

tangga anda atau 

karyawan pribadi.  

� Meninggal atau 

luka badan 

(termasuk wabah 

penyakit dan sakit) 

dan kehilangan 

atau kerusakan 

pada harta benda 

timbul oleh karena 

anda atau anggota 

rumah tangga anda 

yang memiliki satu 

anjing yang 

dispesifikasikan 

sebagai hewan 

berbahaya dalam 

undang – undang 

misalnya 

Dangerous Dogs 

Act 1991).  

� Meninggal atau 

luka badan 

(termasuk 

terjangkit penyakit 
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tanggung jawab 

anda untuk 

membayar kepada 

setiap orang yang 

bekerja sebagai 

karyawan pribadi 

anda berdasarkan 

kontrak atau yang 

memberikan 

pelayanan kepada 

anda:  

  

� Sampai sebesar 

1,000,000 

pounds (plus 

biaya yang 

disepakati 

antara kita 

secara tertulis 

untuk 

kehilangan atau 

kerusakan pada 

harta benda.  

� Sampai sebesar 

1,000,000 

dan sakit) kepada 

anda dan anggota 

rumah tangga anda.  

� Kehilangan atau 

kerusakan pada 

harta bedan atau 

luka badan atau 

penyakit atau sakit 

yang diderita oleh 

anda dan anggota 

rumah tangga anda.  

� Pekerjaan, usaha 

atau profesi anda 

atau dari tiap 

anggota rumah 

tangga anda.  

� Kewajiban yang 

tertuang dalam satu 

kontrak.  

� Kepemilikan atau 

penggunaan satu 

kendaraan yang 

memiliki mesin 

(diluar dari 

peralatan kebun), 



 

 

                  

 

 
74 

Hasudungan Sianipar 

Sponsor : 

pounds untuk 

biaya luka 

badan, sakit dan 

terjangkit 

penyakit.  

 

Penyebab dari 

kehilangan atau 

kerusakan, luka 

badan, sakit, 

terjangkit 

penyakit harus 

terjadi selama 

periode asuransi 

dan disebabkan 

dari pekerjaan 

yang lakukan 

selama 

dipekerjakan 

dimana saja 

dalam wilayah 

British Isle atau 

sambil bepergian 

dengan anda 

dalam rangka 

setiap caravan, 

trailer yang sedang 

ditarik atau aircraft, 

lifts.  

� Menggunakan 

senjata api diluar 

dari sporting guns 

yang digunakan 

untuk keperluan 

olah raga.  

� Menunggang kuda 

untuk perlombaan, 

atau perburuan.  
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kunjungan 

sementara keluar 

negeri.  

 

Your liability as a 

tenant 

(tanggung jawab 

hukum sebagai 

penyewa) 

 

23. Kami akan 

membayar sampai 

jumlah 2,500 

pounds (beberapa 

penanggung 

menggunakan 

persentase limit) 

kepada anda dan 

anggota rumah 

tangga anda untuk 

setiap tanggung 

jawab hukum 

sebagai penyewa 

yang timbul dari:  

 

 

22. 

� Kehilangan atau 

kerusakan pada 

harta benda dan 

luka badan, sakit 

dan terjangkit 

penyakit selama 

melakukan 

pekerjaan atau 

usaha anda.  

� Kompensasi atau 

biaya – biaya lain 

yang timbul dari 

kecelakaan yang 

melibatkan 

kendaraan 

bermotor dan 

setiap trailers 

gandeng.  
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a) Kehilangan atau 

kerusakan pada 

rumah atau barang 

dan perabot 

pemilik rumah dari 

setiap penyebab 

apa saja yang 

disebutkan dalam 

paragraphs:  

 

� 7 (theft dan 

attempted 

theft); 

� 9 (storm or 

flood) 

� 10 (escape dari 

oli dan air dll);  

� 12. (perbaikan 

pada peralatan 

elektronik); 

� 13. (accidental 

damage ke pipa 

dan saluran) 

            Dari Primary 

Cover bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak ada pengecualian 

tambahan berlaku. 
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b) Untuk 

kerusakan pada 

dekorasi internal 

yang disebabkan 

kebakaran ataupun 

asap.  

 

Court awards 

(Hadiah pengadilan) 

yang tidak dapat 

anda peroleh 

 

24. Court awards 

sampai dengan 

1,000,000 pounds 

(plus legal cost dan 

expenses yang 

disepakati oleh kita 

secara tertulis) 

untuk anda atau 

anggota rumah 

tangga anda yang 

telah dimenangkan 
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oleh pengadilan di 

UK, Channel 

Islands atau Isle of 

Man dan yang 

masih belum 

dibayarkan setelah 

tiga bulan dari 

keputusan 

pengadilan 

dikeluarkan 

bilamana:  

a) liability anda 

dalam paragraph 

21 dari section 

contents dari polis 

ini yang akan 

diterapkan jika 

award tersebut 

sudah diputuskan 

bagi anda dan 

anggota keluarga 

anda.  

b) Peristiwa yang 

mengharuskan 

dibawa ke 

Tidak ada pengecualian 

tambahan berlaku. 
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pengadilan terjadi 

in UK, Channel 

Islands atau Isle of 

Man selama masa 

periode 

pertanggungan; dan 

c) Tidak adanya naik 

banding untuk 

disidangkan.  

 

25. Solicitors’ fee 

untuk:  

d) mewakili anda 

pada masa 

investigasi saat 

atau penyelidikan 

kecelakaan fatal.  

e) Membela anda di 

setiap pengadilan 

yang timbul.  

 

 

 

 

 

Tidak ada pengecualian 

tambahan berlaku. 

 

 

 

 

 

 

Extended accidental damage (AD) cover (Jaminan 

perluasan kerusakan yang tidak disengaja)  
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Kebanyakan penanggung menawarkan , dengan 

membayar premi tambahan, pilihan untuk extended 

accidental damage. Jaminan tambahan ini 

memberikan perlindungan atas accidental damage 

terhadap contents. Jaminan ini tidak terdaftar pada 

Jaminan Utama, contohnya kerusakan yang terjadi 

pada karpet ketika cat tumpah ke atasnya. Berikut isi 

dari perluasan jaminan ini:  

 

Kami akan membayar  Kami tidak akan 

membayar 

 

1. Semua kerusakan 

accidental terhadap 

contents di rumah 

anda 

 

1.  

� Kerugian atau 

kerusakan ketika 

rumah anda tidak 

dihuni selama waktu 

30 hari berturut – 

turut kecuali anda 

menjaga kondisi 

rumah tetap dihuni.  

� Excess wajib 25 

pounds 

� Kerusakan pada 

pakaian, uang dan 

makanan serta 
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minuman.  

Beberapa Penanggung 

tidak mengecualikan ini 

 

� Kerusakan 

disebabkan hewan 

peliharaan.  

� Kerusakan yang 

terjadi saat rumah 

anda atau sebagian 

dari rumah anda 

disewakan.  

� Kerusakan yang 

disebabkan oleh 

dekuk, robek, 

penyok, tergores, 

wear and tear, susut 

nilai, kena rayap, 

lumut, serangga, 

kondisi perubahan 

cuaca, efek cahaya 

dan setiap penyebab 

yang bersifat 

berangsur – angsur.  

� Kerusakan 

disebabkan 

pencucian, 
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penjemuran, 

pembersihan, 

perbaikan, 

penggantian, 

pembongkaran 

barang, atau 

terjadinya kerusakan 

bersifat elektrik dan 

mekanik.  

� Biaya mencetak 

kembali satu film, 

tape atau disk, atau 

nilai dari satu 

informasi yang ada 

di dalamnya.  

� Kerusakan dari 

penyebab yang 

terdaftar atau secara 

khusus dikecualikan 

dari section lain dari 

polis ini. 

� Kehilangan atau 

berkurangnya data di 

software computer 

yang disebabkan 

oleh virus computer 

atau tidak adanya 
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copy back-up yang 

cukup disimpan.  

 
C1. JAMINAN – JAMINAN TAMBAHAN  
 
Beberapa perusahaan memberikan jaminan tambahan secara otomatis dalam 
section contents:  
 
Kado Pernikahan dan Hari Natal 
Wording khusus sbb:  
 
Kehilangan atau kerusakan terhadap kado – kado pernikahan di rumah anda 
oleh risiko yang dijamin untuk periode satu bulan sebulan dan sesudah hari 
pernikahan setiap anggota keluarga anda.  
 
Tidak ada pengecualian tambahan berlaku.  
 
Kehilangan atau kerusakan atas hadiah Natal di rumah anda oleh satu risiko 
yang dijamin selama bulan Desember.  
 
Catatan: Jaminan dalam hal hadiah tidak dibatasi kepada hadiah milik 
tertanggung dan oleh karena itu hadiah milik seorang tamu yang ada di rumah 
juga akan dijamin.  
 
Accidental damage cover dikecualikan kecuali tertanggung tertanggung sudah 
memilih pilihan pada accidental damage.  
 
D. PROTEKSI INFLASI  
 
Index-linking diperkenalkan untuk membantu mengatasi masalah – masalah 
underinsurance.  
 
Harga Pertanggungan atas contents dan limits untuk barang – barang berharga 
dan high risks items merupakan jumlah yang tertera dalam iktisiar polis, 
disesuaikan secara bulanan sesuai yang tertera dalam Consumer Durable 
Section dari Retail Price Index (yang disediakan oleh Department of 
Employment) atau satu index alternatif. Premi tahunan didasarkan pada angka 
yang sudah disesuaikan dan biasanya berlaku tanpa memandang apakah polis 
berdasarkan bedroom rated atau sum insured rate.  
 
Polis – polis dengan sum insured yang tidak terbatas untuk contents biasanya 
akan mengacu pada index-link dengan minimum limits diberikan berdasarkan 
bulanan basis. 
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E. BASIS OF RATING  
 
Sebagaimana dijelaskan pada bab 2, penanggung biasanya menghitung premi 
atas dasar harga pertanggungan dan tariff yang bervariasi sesuai dengan area 
geografis dengan kodepos digunakan untuk maksud perhitungan tariff.  
Dalam menghitung premi, penanggung juga mempertimbangkan biaya – biaya 
claim dan frequency terjadinya claim. Bagi para Penanggung contents satu dari 
perils utama yang mereka pertimbangkan adalah pencurian dan beberapa 
penanggung saat ini sedang mengevaluasi pengaruh dari pemberian perluasan 
atas risiko extended accidental damage cover untuk contents, mengingat 
frekwensi klaimnya meningkat drastis.  
 
E1. BEDROOM RATING 
 
Sebagaimana dijabarkan pada Bab 2, Para penanggung akan menghitung premi 
untuk asuransi buildings berdasarkan biaya membangun kembali. Akan tetapi, 
bagi Penanggung Contents satu alternative untuk membuat tariff selain 
berdasarkan harga pertanggungan adalah premi yang berdasarkan jumlah 
kamar tidur. Satu premi flat dikenakan untuk risiko – risiko standar 
berdasarkan jumlah banyaknya kamar tidur sampai contohnya 5 kamar tidur. 
Jaminan diberikan untuk contents dinilai sampai pada jumlah tertentu, 
contohnya 30,000 pounds. Pendekatan ini digunakan untuk membantu calon 
tertanggung untuk mengurangi waktu yang terpakai dalam menghitung harga 
pertanggungan dan untuk mengurangi efek underinsurance.  
 
Kedua metode baru – baru ini digunakan dan ini bergantung pada praktek dan 
prosedur penanggung tertentu mengingat metode mana yang harus digunakan.  
 
Untuk risiko – risiko non standar misalnya regular occupancy atau high value 
items, premi tambahan atas risiko yang ekstra akan dikenakan.  
 
 
E2. BEDROOM VS. SUM INSURED RATED POLICIES 
 

� Bedroom-rated policies  

 

Kelebihan: 

 

Bedroom-rated policies 

sangat mudah dipasarkan, 

khususnya dengan 

Kelemahan: 

 

Untuk rumah yang sangat 

luas contoh dengan 6 atau 

lebih kamar tidur, 
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metode market langsung. 

Calon tertanggung tidak 

perlu menghitung nilai – 

nilai dari contents tapi 

dengan mudah melihat 

apakah mereka dijamin 

contohnya sampai dengan 

30,000 pounds 

Bedroom-rated contracts 

biasanya memiliki harga 

pertanggungan yang 

menarik 

 

bedroom-rated policies 

tidak lagi sesuai.  

 

 

 

 

Harga pertanggungan 

tahunan terkadang bisa 

ketinggian bagi beberapa 

tertanggung dimana 

membayar pertanggungan 

yang tidak mereka 

butuhkan 

 

Penanggung mengalami 

kesulitan dalam 

menghitung satu premi 

yang cukup untuk polis – 

polis bedroom-rated 

 

Kelihatan tidak fleksible 

dan tidak sesuai dengan 

persyaratan individu.  
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� Sum insured rate policies 

   

Kelebihan: 

 

Cocok untuk rumah yang 

sangat besar yang 

memiliki banyak kamar 

tidur.  

 

Kelemahan: 

 

Bilamana harga 

pertanggungan tidak 

dihitung secara individual 

namun dengan satu 

jumlah yang standar 

digunakan, maka calon 

tertanggung kemungkinan 

akan melakukan shopping 

untuk mencari polis yang 

paling murah.   

 
E3 PREMIUM REDUCTIONS  
 
Ada beberapa cara dimana pelanggan dapat mengurangi premi mereka.  
 
Beberapa penanggung menawarkan pengurangan premi dimana peralatan 
keamanan telah diperkenalkan. Satu discount sampai 15% dapat diberikan 
untuk standar tertentu atas kunci dan/atau satu alarm anti maling yang diakui, 
dan satu discount sampai 5% dapat diberikan bagi keanggotaan satu skema 
ronda maling yang diakui. Beberapa Penanggung telah meninggalkan gagasan 
ini karena keberadaan skema ini dipandang sekarang ini kurang efektif dalam 
menurunkan jumlah kejahatan.  
 
Untuk mengurangi risiko kebakaran, beberapa penanggung memberi satu 
discount jika smoke alarms dipasang. Lainnya, agar tertanggung tidak selalu 
mau mengklaim, menawarkan no claim bonus atas section contents. Bonus bisa 
bertambah setiap tahun sampai maksimum 20% setelah 4 tahun tidak pernah 
klaim namun hal bervariasi di antara para penanggung. Contoh lain termasuk:  
 

� Memberlakukan voluntary excess; 
� Discount untuk non-smoking household; 
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� Discount untuk group pekerja misalnya guru, pegawai bank dan lain – 
lain; 

� Discount untuk usia di atas 45 atau 55 tahun.  
 
Ide – ide baru selalu dicoba untuk keperluan marketing dan untuk mendapatkan 
risiko – risiko yang terbaik.  
 
E4 MARKET COMPARISONS 
 
Sebagaimana dengan asuransi bangunan, terdapat satu kecenderungan tidak 
untuk mempublikasikan rating tables dan charts dan membuat penanggung 
kesulitan untuk membandingkan  premi dengan para pesaingnya.  Bila table 
(dihasilkan), terdapat selalu 10 distrik (wilayah) yang muncul, dengan daerah – 
daerah yang kurang padat menghasilkan premi yang murah sedangkan kota – 
kota besar seperti London, Liverpool, Manchester akan menjadi yang termahal.  
 
F RISK PROTECTION AND CONTROL  
 
Dalam hal section contents dalam polis, dimana informasi yang dilengkapi oleh 
calon tertanggung di formulir applikasi adalah kurang memadai untuk 
membantu melakukan assessment penuh pada saat underwriting risiko. Untuk 
itu seorang surveyor yang handal dapat diminta untuk melaksanakan satu 
survey. Contohnya, informasi yang lebih lengkap masih dibutuh jika: 
 

� Harga pertanggungan dari contents melebihi nilai tertentu, contohnya 
75,000 pounds di daerah pedalaman atau 50,000 di daerah perkotaan; 

� Jumlah dari barang berharga yang diasuransikan melebihi limit tertentu, 
contohnya 25,000 pounds; 

� Terdapatnya satu pengalaman yang buruk; 
� Harta benda atau area berada rentan terhadap risiko tertentu misalnya  

banjir; 
� Tertanggung pernah mengalami kebongkaran;  
 
Banyak penanggung juga mengharuskan satu laporan untuk dilengkapi baik 
oleh seorang surveyor atau loss adjuster (setelah pemberitahuan klaim) 
menegaskan bahaya – bahaya moral atau fisik yang akan meningkatkan risk 
exposure.  
 
F1. SURVEY REPORT 
 
Surveyor biasanya melaporkan tentang sebagai berikut:  
 

� Apakah harga pertanggungan sudah cukup. 
� Konstruksi dan jenis bangunan dimana calon tertanggung tinggal. 

Panjang dari bangunan adalah penting. Tiap – tiap lantai  
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� Contents yang mungkin membuat pencuri tertarik . Foto – Foto dapat 
diambil untuk setiap barang – barang khusus.  

� Situasi property. Setiap keterangan tentang kejadian pencurian 
disekitarnya. Tingkat isolasi yang bisa memudahkan pencurian juga 
akan dinilai.  

� Siapa – siapa saja yang tinggal di alamat risiko, berapa kali property 
tidak dihuni dan untuk berapa lama dan tindakan pencegahan yang 
dilakukan selama tidak dihuni.  

� Kesesuaian alat – alat pengaman dipasang. Jika tidak sesuai dengan 
standar minimum penanggung, calon tertanggung diminta untuk 
menggantikannya.  

 
Sebagai tambahan, surveyor akan diminta untuk memberikan komentar atas 
Estimated Maximum Loss (EML) dan risiko yang mungkin menjadi penyebabnya. 
Setiap perbaikan risiko yang penting harus dicatat.  
G. SUMMARY 
 

� Perubahan – perubahan dalam lingkungan telah membantu meningkatkan 
permintaan asuransi contents dan Para penanggung memanfaat sebagai 
bagian dari strategy untuk memenuhi permintaan tersebut. Penanggung 
harus segera meninggal pendekatan tradisional dalam menjual asuransi 
dengan dari menggunakan standard rate kepada cara yang dapat 
memenuhi kebutuhan pelanggan secara individual dan membantu 
pelanggan untuk dapat menjamin risiko lebih banyak lagi.  

� Penanggung biasanya memberlakukan limits dalam polis atas jumlah 
yang dibayarkan pada satu jenis barang jika satu klaim terjadi, dan juga 
pada total jumlah untuk keseluruhan barang berharga yang dijamin 
dalam polis asuransi contents.  

� Booklet polis dalam bahasa Inggris yang sederhana mudah dimengerti 
akan menjabarkan apa yang dijamin dan yang tidak dijamin dalam syarat 
– syarat polis. Anda diminta untuk mereview beberapa polis contents 
para penanggung untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi 
tentang perbedaan dan kesamaan di antaranya.  

� Penanggung menawarkan incentive yang berbeda untuk merangsang 
tertanggung mengurangi risiko yang ada pada asuransi contents.  

� Sama seperti umumnya dalam asuransi building, survey memainkan 
bagian penting dalam underwriting asuransi contents.  

 
 
 
 

The end of chapter 4 (four) 
 
 

 

 


