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BAB  XV 
ASURANSI KECELAKAAN DIRI  

PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 

 

1. PENGERTIAN 

 

Pengertian “KECELAKAAN” dalam Asuransi Kecelakaan Diri, harus memenuhi 

9 (sembilan) faktor dibawah ini : 

1. Datangnya sumber Kecelakaan harus secara tiba-tiba. 

Datangnya sumber kecelakaan tersebut harus secara tiba-tiba walaupun 

akibat-nya baru timbul / terasa / terjadi setelah beberapa saat setelah 

Kecelakaan terjadi. Biasanya didalam kondisi polis ditetapkan waktu tunggu 

(Waiting Period) selama 12 bulan, jadi apabila timbul Kematian atau Cacad 

Tetap sebagai akibat Kecelakaan yang dijamin polis baru terjadi/timbul 

dalam waktu 12 bulan setelah Kecelakaan, tetap dijamin. 

  
2. Datangnya sumber kecelakaan harus dari luar. 

Hal ini untuk membedakan penyebab-penyebab yang datangnya dari dalam 

diri manusia, misal : Penyakit. 

 
3. Datangnya sumber kecelakaan harus dengan kekerasan. 

Datangnya sumber kecelakaan tersebut harus disertai dengan adanya unsur 

kekerasan baik berupa kekerasan kimiawi (keracunan) maupun kekerasan 

physik (benturan). 

 
4. Datangnya sumber kecelakaan harus terlihat. 

Hal ini untuk membedakan penyebab-penyebab yang datangnya secara 

Fiktif,  

misalnya akibat perbuatan Dukun atau Santet / Teluh dan sebagainya. 

 
5. Datangnya sumber kecelakaan harus langsung dan satu-satunya. 

Langsung : Langsung mengena pada tubuh manusia 

Satu-satunya : tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat 

menimbulkan/ memperbesar akibat yang terjadi tersebut. 

Hal ini berarti bahwa akibat yang terjadi harus sebagai akibat dari penyebab 

yang langsung dan satu-satunya. 

 
6. Datangnya sumber kecelakaan harus tidak dikehendaki / direncanakan / 

disengaja. 

Karena hal-hal yang dikehendaki/direncanakan atau disengaja, sudah dapat 

dipastikan akibat yang akan terjadi. 
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Hal ini bertentangan dengan pengertian asuransi menurut Hukum (Pasal 246 

KUHD), yaitu menjamin risiko yang tidak tentu tersebut terjadi.   

 
7. Akibat kecelakaan harus berupa Luka Badani. 

 
8. Luka Badani tersebut harus dapat diatopsi oleh Ilmu Kedokteran. 

 
9. Hubungan antara sebab dan akibat tidak boleh terputus. 

Hal ini berarti bahwa antara Sebab dan Akibat tidak boleh terputus. 

 

Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri : 

“Suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan/proteksi 

atas Kematian; Cacat tetap; dan/atau biaya-biaya perawatan atau 

pengobatan sebagai akibat adanya suatu kecelakaan, kecelakaan mana 

harus datang secara tiba-tiba, dari luar, dengan kekerasan, terlihat, 

menimbulkan luka-badani, luka-badani mana harus dapat ditentukan letak 

dan sifatnya oleh Ilmu Kedokteran, Tidak termasuk masuknya kuman-kuman 

atau bibit penyakit kedalam tubuh, terkecuali masuknya kuman-kuman atau 

bibit penyakit tersebut melalui luka badan yang diderita sebagai akibat dari 

kecelakaan yang terjadi. 

2.   JENIS JAMINAN YANG DIBERIKAN 

Jenis jaminan yang diberikan :    

A. Kematian (Death) 

B. Cacat Tetap (Permanent Disablement) 

B.1.    Cacat Tetap Keseluruhan (Total Permanent Disablement) 

B.2.    Cacat Tetap Sebagian (Partial Permanent Disablement) 

C. Biaya Pengobatan / Perawatan (Medical Expenses) 

 
Ad. A.  KEMATIAN ( DEATH ) 

Jaminan ini dibayarkan dalam hal Tertanggung: 

a. meninggal dunia dalam batas waktu 12(dua belas) bulan sejak 

terjadinya setelah kecelakaan, atau 

b. hilang dan tidak diketemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 

(enam puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan 

sebagai akibat langsung dari suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis. 

 
Besarnya Benefit yang dibayarkan : 100 % Nilai Pertanggungan untuk 

Jaminan A. kepada ahli warisnya (Beneficiary) 
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Dalam hal Ahli Waris/Beneficiary lebih dari 1 orang, maka dapat 

dipilih salah satu cara :   

                a.  dibagi rata antara semua Ahli  waris, atau 

     b.  Ahli waris I lebih besar dari Ahli waris II dan seterusnya, atau 

     c. Ahli waris II akan mendapat bagian apabila Ahli waris I meninggal 

dunia dan seterusnya. 

 
Ad. B.  CACAT TETAP ( PERMANENT DISABLEMENT ) 

Jaminan ini dibayarkan dalam hal Cacat Tetap yang diderita oleh 

Tertanggung sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.  

Pengertian Cacat Tetap (Disablement): adalah Cacat Tetap yang 

diderita sebagai akibat suatu kecelakaan yang dijamin polis, baik berupa 

hilangnya atau putusnya anggota badan dari anggota tubuh (physical 

separation), juga menjamin hilangnya fungsi atau tidak dapat 

dipergunakan sama sekali (Loss of Use) dari anggota badan tersebut 

walaupun anggota badan tersebut tidak terlepas dari anggota tubuh. 

Cacat tetap dibagi dalam 2 bagian :   1.    Cacat Tetap Keseluruhan 

                                                           2.    Cacat Tetap Sebagian 

                
Ad.B.1 CACAT TETAP KESELURUHAN ( TOTAL PERMANENT 

DISABLEMENT ) 

Dikatakan Cacat Tetap Keseluruhan dalam hal Cacat Tetap yang 

diderita sebagai akibat kecelakaan yang dijamin polis, berupa : 

a. Kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau 

b. Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau 

c. Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau 

d. Hilang atau tidak berfungsinya : penglihatan satu mata dan satu 

lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu 

tungkai kaki dan satu lengan. 

Besarnya Benefit yang dibayarkan = 100% Uang Pertanggungan 

Jaminan B. 

Dapat juga dianggap Cacat Tetap Keseluruhan dalam hal Kegilaan atau 

Kelumpuhan Total sebagai akibat suatu kecelakaan yang dijamin polis, 

berjalan terus menerus sampai batas waktu tunggu yang telah 

ditetapkan dalam kondisi polis. 

 
Ad. B.2. CACAT TETAP SEBAGIAN (PARTIAL PERMANENT 

DISABLEMENT) 

Dikatakan Cacat Tetap Sebagian dalam hal Cacat Tetap yang diderita 

sebagai akibat suatu kecelakaan yang dijamin polis, pada sebagian 

anggota tubuh (seperti jari-jari tangan, tangan, kaki dan sebagainya). 
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Besarnya benefit yang dibayarkan berdasarkan Tabel Prosentage yang 

telah ditetapkan didalam polis, dengan ketentuan : 

a. Jumlah persentase dari seluruh cacat tetap yang diderita selama 

jangka waktu pertanggungan tidak melebihi 100% Nilai 

Pertanggungan untuk jaminan B. 

b. Bagi orang kidal pengertian kata ”kanan” dibaca ”kiri” dan 

sebaliknya. 

c. Dalam hal kehilangan atas sebagian dari salah satu yang 

disebutkan di dalam tabel, maka akan diberikan jumlah santunan 

secara berbanding (menurut perbandingan) dalam angka 

persentase yang lebih kecil dari skala persentase yang 

bersangkutan dengan bagian yang hilang itu. 

d. Dalam hal kehilangan atau tidak berfungsinya lebih dari satu jari, 

maka santunan yang diberikan untuk itu tidak melebihi yang telah 

ditetapkan untuk kehilangan tangan dari pergelangan tangan. 

e. Dalam hal tidak berfungsinya anggota badan yang tercantum dalam 

tabel, santunan diberikan apabila tidak berfungsinya anggota badan 

tersebut mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih berdasarkan 

Surat Keterangan Dokter yang melakukan perawatan. 

Contoh table persentasi 

 

-.    Lengan kanan mulai dari sendi bahu 

-.   Lengan kiri mulai dari sendi bahu 

-.   Lengan kanan mulai dari sendi siku keatas 

-.   Lengan kiri mulai dari sendi siku keatas 

-.   Lengan kanan mulai dari pergelangan tangan 

keatas 

-.   Lengan kiri mulai dari pergelangan tangan keatas  

 -.   Ibu jari tangan kanan 

-.   Ibu jari tangan kiri 

-.   Jari telunjuk tangan kanan  

-.   Jari telunjuk tangan kiri 

-.   Satu kaki mulai dari pangkal paha 

 

60 % 

50 % 

50 % 

40 % 

40 % 

30 % 

15 % 

10 %  

10 % 

 8  % 

50 % 

 
Ad. C.     BIAYA PENGOBATAN / PERAWATAN ( MEDICAL EXPENSES ) 

Jaminan ini dibayarkan dalam hal penggantian atas biaya-biaya 

perawatan/ pengobatan yang dilakukan sebagai akibat suatu 

Kecelakaan yang dijamin polis. Pembayaran jaminan ini berdasarkan 
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Kuetansi asli yang dikeluarkan oleh Dokter yang melaksanakan 

perawatan ataupengobatan tersebut. 

 
Jaminan ini tidak berlaku bagi kuitansi-kuitansi yang dikeluarkan oleh 

Dukun dan/ atau Sin She termasuk pengobatan Alternatif, terkecuali 

Dukun atau Sin She tersebut telah terdaftar dan mempunyai izin 

praktek dari Departemen Kesehatan.  

 

3.   RISIKO YANG DIJAMIN 

1. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya 

Perawatan/Pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu 

kecelakaan, termasuk : 

1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung 

dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah 

diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan 

terlarang, 

1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung 

dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya, 

1.3. mati lemas atau tenggelam, 

2. Polis ini menjamin risiko Kematian, Cacat Tetap, Biaya 

Perawatan/Pengobatan yang diakibatkan oleh : 

2.1. Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita 

sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis. 

2.2. Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh 

suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis, selama dalam perawatan 

atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.. 

 

4.   RISIKO YANG DIKECUALIKAN 

Risiko yang dikecualikan dikelompokkan berdasarkan : 
� Penyebab Kerugian (Perils) 

� Penyebab Kerugian (Hazard) 

� Bentuk Kerugian atau biaya-biaya 

� Consequential Loss 
Polis ini tidak menjamin : 

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung : 

a. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah 

(memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut 

penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu, 
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b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah 

raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua 

jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki 

gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika 

Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta 

dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda 

motor, olah raga udara dan olah raga air, 

c. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan, 

d. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, 

e. menderita burut (hernia), ayan (epilepsy), sengatan matahari, 

f. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman  

penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain 

timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan 

dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan 

penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh, 

g. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena 

mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran 

pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa 

kecelakaan.  

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang 

akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat 

kecelakaan itu. 

2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh:  

a. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau 

Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan 

untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak 

mengurangi apa yang ditetapkan dalam butir 2.b. 

b. baik langsung maupun tidak langsung karena : 

b.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, 

Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, 

Revolusi, Pemberon-takan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang 

Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase,  

b.2.  tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, 

pemerko-saan, penculikan dengan tidak memandang apakah 

tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-

orang lain,  

b.2. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat 

pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau 
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tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi 

kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah 

diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau 

bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu  

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini 

menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang 

bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai 

hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan 

kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini. 

c. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-

reaksi inti atom dan atau nuklir. 

3. Demikian pula Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau 

penggantian atas : 

a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian 

kecuali jika telah disetujui Penanggung. 

b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang 

dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung 

atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali : 

(1).Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang 

diterangkan dalam polis ini atau 

(2).Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, 

hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau 

melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang 

ditetapkan pada ayat 2.b diatas. 

4.  Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak 

langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau 

varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan 

tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan 

penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - 

ARC), 

 

5.   PERLUASAN RISIKO 

a. Pembunuhan dan Penganiayaan. 

Perluasan jaminan ini diberikan untuk menjamin risiko Kematian atau Cacad 

tetap yang diderita sebagai akibat dari penganiayaan, penyiksaan. atau 

pembunuhan yang dilakukan oleh pihak lain.  

Untuk perluasan ini dikenakan tambahan premi. 
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b. Bagi mereka yang usianya diatas 60 tahun. 

Seperti kita ketahui bahwa batas usia yang umum berlaku adalah antara 16 

tahun s/d 60 tahun. Perluasan ini ditujukan bagi mereka yang berusia diatas 

60 tahun (berdasarkan tanggal lahir),  

Dengan adanya perluasan ini maka ketentuan mengenai Usia yang sudah 

tercantum didalam polis, harus diadakan perubahan dengan mencantumkan 

Amendment atas peru-bahan batas usia tersebut. 

Untuk perluasan ini maka premi harus dikenakan loading/tambahan rate. 

 

c. Santunan Ganda. 

Perluasan jaminan ini akan memberikan Santunan ganda dalam hal 

Kematian atau Cacat Tetap yang diderita sebagai akibat kecelakaan yang 

terjadi ketika : 

       -.  Sebagai penumpang yang sah dari angkutan umum / pesawat udara 

       -.  berada didalam bangunan yang sedang terbakar 

       -.  tersambar petir 

 
6.  KOMPOSISI JAMINAN : 

                                       A                                                 

                                A + B                                        

                                A + B + C                                                                    

  

Sedangkan untuk komposisi yang lain tidak diperkenankan 

 
7. PENENTUAN LIMIT UANG PERTANGGUNGAN 

Jiwa manusia tidak dapat dinilai dengan Uang, sehingga berapa besar limit 

pertanggungan yang diinginkan masih bisa, sepanjang Tertanggung sanggup 

membayar premi. Namun dalam hal Asuransi Kecelakaan diri ini tidaklah 

demikian, karena manusia dapat dinilai dari “Earning Power”/“Kemampuan 

menghasilkan” yang dimikilinya, dimana Earning Power seorang Administrator 

tentu berlainan dengan Earning Power seorang Direktur dsb. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka dibuatlah batasan-batasan sebagai 

berikut :    

Jaminan A    :   Maximum 10 tahun Total pendapatan/Income 

Jaminan B    :   Maximum 10 tahun Total pendapatan/Income 

Jaminan C    :   Maximum 10% Uang pertanggungtan untuk Jaminan A / B 

 

Contoh : 

Tn A ingin mengasuransikan dirinya dalam As. Kecelakaan Diri dengan 

komposisi pertanggungan sebagai berikut :    
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Jaminan   A  GGGGG  Rp.   2.000.000.000,-- 

Jaminan  B GGG.GG.. Rp.   2.000.000.000,-- 

Jaminan  C GGGGG.   Rp.      100.000.000,-- 

 

Data-data yang diketahui : Tn. A   usia 45 tahun  adalah seorang Direktur Pt. X   

dengan penghasilan Rp.8.000.000,-- / bulan  

Limit Uang Pertanggungan yang dapat disetujui : 

Jaminan A :   Rp. 8.000.000,-- x 12 x 10       =  Rp.     960.000.000,-- 

                                  Inflasi / Deflasi ( 10 Thn) 25% =  Rp.     240.000.000,-- 

                                                             Total GGG.     Rp. 1.200.000.000,--  

Jaminan B :  Maksimum  Rp. 1.200.000.000,-- 

Jaminan C : Tetap Rp. 100.000.000,-- karena masih dibawah dari 10% A 

/ B. 

Namun hal ini harus juga diperhatikan adanya polis lain yang juga menutup 

pertanggungan yang sama untuk Tn. A tersebut (Double Insurance) 

               
8. JENIS – JENIS POLIS ASS. KECELAKAAN DIRI 

 

Jenis-jenis polis Asuransi Kecelakaan Diri terdiri dari : 

1. Individual Personal Accident Insurance 

2. Group Personal Accident Insurance 

3. Family Personal Accident Insurance  

4. Student Personal accident 

5. Trip guard Personal Accident Insurance 

 
1     Individual Personal Accident Insurance. 

adalah suatu polis Asuransi Kecelakaan Diri yang ditujukan khusus 

Tertanggung secara Individu yaitu untuk 1 orang Tertanggung dengan 1 limit 

pertanggungan.  

 
2    Group Personal Accident Insurance. 

adalah suatu polis Asuransi Kecelakaan Diri yang ditujukan khusus untuk 

penutupan atas beberapa orang, minimal 25 peserta. 

 
Penutupan ini dapat dilakukan secara Name Policy atau Unnamed Policy 

-.  Name Policy : disebutkan nama-nama Peserta satu persatu termasuk 

limit pertanggungannya. 

-.  Un-named Policy : Tidak disebutkan Nama-nama Peserta, hanya jumlah 

peserta saja  
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3    Family Personal Accident Insurance. 

adalah suatu polis Asuransi Kecelakaan Diri yang ditujukan khusus untuk 

penutupan atas satu keluarga, yang terdiri dari ayah, Ibu dan Anak.  

Dengan komposisi jaminan 

             Suami / Istri GGGGG..   100.00 % 

             Istri / Suami GGGGG..    50.00 % 

             Anak-anak GGGGGG    10.00 % / anak 

 

                                             Jaminan A & B                     Jaminan D 

Contoh  : Tn. X  GGG  Rp. 250.000.000,--           Rp. 25.000.000,--    

               Istri  (Ny. X)    Rp. 125.000.000,--           Rp. 12.500.000,-- 

               3 Anak GG.   Rp. 25.000.000,--/anak    Rp.   2.500.000,--/anak 

 
4   Student Personal Accident Insurance. 

adalah suatu polis Asuransi Kecelakaan Diri yang ditujukan khusus untuk 

penutupan atas para pelayar / siswa sekolah. Dengan komposisi jaminan  

               Jaminan A    GGGGGGG   1 

               Jaminan B   GGGGGGG.   5 X Jaminan A 

               Jaminan C  GGGGGGG.   10 % of  A atau B 

 
Masa Jaminan dibagi dalam 2 jenis, yaitu : 

a. Cover A : Jaminan ini mulai berlaku sejak si anak meninggalkan rumah 

untuk sekolah, selama jam pelajaran di Sekolah, termasuk pelajaran 

tambahan, sampai si anak kembali kerumah dari sekolah. 

b. Cover  B :  Jaminan 24 jam terus menerus. 

 
5    Trip Guard Personal Accident Insurance. 

adalah suatu polis Asuransi Kecelakaan Diri yang ditujukan khusus untuk 

penutupan atas Tertanggung yang hendak melaksanakan/melakukan 

perjalanan. 

 

Periode pertanggungan disesuaikan dengan lamanya perjalanan yang akan 

di lakukan, dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali perpanjangan untuk 

jangka waktu yang sama.  

 
9. UNDERWRITING FAKTOR 

adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seorang Underwriter 

dalam memutuskan untuk menerima atau menolak atau menerima dengan 

syarat atas suatu pelimpahan risiko. 
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Underwriting Faktor dalam Asuransi Kecelakaan Diri adalah : 

1. PEKERJAAN / JABATAN  

Pekerjaan atau jabatan seseorang sangat berpengaruh sekali dalam 

asuransi Kecelakaan Diri, dimana kemungkinan terjadinya risiko dipengaruhi 

oleh pekerjaan/kegiatan/kebiasaan yang dilakukan Tertanggung sehari-hari. 

 
Pekerjaan / Jabatan dibagi dalam 4 kelompok, yaitu : 

A. Orang-orang yang dalam pekerjaannya sehari-sehari tidak menanggung 

risiko. 

Misal :  Direktur, Akuntan, sekretaris, karyawan administrasi dan 

sejenisnya.  

 
B. Orang-orang yang dalam pekerjaannya sehari-hari menanggung sedikit 

risiko 

Misal : Dokter bedah; Dokter gigi; Ibu rumah tangga; Perawat dll. 

 
C. Orang-orang yang dalam pekerjaannya sehari-hari menanggung risiko 

Misal : Salesman, Driver, Insinyur Lapangan, Kepala proyek 

pembangunan dll. 

 
D. Orang-orang yang dalam pekerjaannya sehari-hari menanggung risiko 

sangat berbahaya  

Misal : Buruh tambang, Buruh bangunan, instalator dll. 

 
Dari pengelompokkan tersebut diatas, terlihat bahwa semakin lama tingkat 

risiko semakin tinggi, maka dari itu timbullah : Kelas A; Kelas B; Kelas C 

dan Kelas D, dimana suku premi untuk kelas B lebih tinggi dari pada kelas A 

dan seterusnya. 

 
2. UMUR / USIA TERTANGGUNG 

Pada umumnya usia Tertanggung didalam Kondisi Polis dibatasi antara 17 

tahun sampai dengan 60 tahun. Hal ini dikarenakan : 

-.   Usia dibawah 17 tahun dimana sering disebut usia kanak-kanak, pada 

umum-nya seseorang berbuat/bertingkah laku tanpa mempertimbangkan 

risiko yang akan terjadi. 

-.   Usia diatas 60 tahun, pada umumnya seseorang bertindak/berbuat 

sesuatu tanpa  dia sadari karena ketuaan atau kepikunannya. 

 
Apabila ternyata ada Tertanggung berusia lebih dari 60 tahun, namun masih 

kuat/sehat, maka penutupan ini dapat dilaksanakan, namun diperhatikan 

batas usia yang tercantum didalam kondisi polis, apabila diperlukan harus 

dibuat amendment/endorsement atas perubahan limit usia tersebut. 
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3. JENIS KELAMIN 

Jenis kelamin yang ada adalah Laki-laki dan Wanita, pada saat kini banyak 

Wanita yang dapat melakukan/melaksanakan pekerjaan yang umumnya 

dilaku-kan oleh kaum laki-laki, seperti Driver, Instalator listrik, Astronot dan 

lain-lain. 

Namun karena sifat kodratnya, dimana : 

-.   Wanita umumnya bertindak secara Emosional 

-.   Laki-laki umumnya bertindak secara Rational. 

 
Sehingga memungkinkan bahwa pekerjaan yang dapat dikatakan berisiko 

kecil terhadap laki-laki, menjadi berisiko besar pada Wanita.  

 
4. PENGALAMAN PENYAKIT  

Adakah Tertanggung memiliki penyakit yang berbahaya seperti Penyakit 

Jantung, Darah Tinggi, Gula, Hernia, Epilepsi, dll. yang dapat mempertinggi 

tingkat kemungkinan terjadi-nya risiko mempertinggi akibat yang terjadi. 

 
5. PERBANDINGAN TINGGI DAN BERAT BADAN 

Seseorang yang terlalu kurus (Over slim) atau terlalu gemuk (Over weigh) 

pada umumnya lamban dalam menghadapi suatu risiko yang datangnya 

secara tiba-tiba/mendadak.  

 
6. KEGEMARAN / HOBBIES 

risiko ketika Adakah Tertanggung mempunyai kegemaran yang berbahaya, 

seperti Diving, hiking, hunter, ski, motor cross, auto rally, terbang layang, 

tinju, Hokki, dll.  

Apabila “YA” maka harus dijelaskan bahwa Pertanggungan ini tidak 

menjamin apabila terjadi menjalankan hobby-hobby nya tersebut.  

 
7. MORAL HAZARD & KEADAAN EKONOMI TERTANGGUNG. 

Moral Hazard yang buruk disertai dengan keadaan Ekonomi yang tidak 

mendukung, akan membuat seseorang berbuat nekad.  

 

BEBERAPA KETENTUAN  

POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA (PSAKDI) 

 

� USIA  ( PASAL 6 ) 

Pertanggungan ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia diatas 17 

(tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. 
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� WILAYAH  ( PASAL 7 ) 

Pertanggungan ini berlaku di seluruh dunia. 

� KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA  ( PASAL 8 ) 

1. Tertanggung wajib  : 

1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan 

fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima 

atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam 

menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;  

1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

penutupan asuransi;  

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun 

selama jangka waktu pertanggungan. 

2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam 

ayat (1) pasal ini, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang 

terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib 

mengembalikan  premi. 

3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal  fakta material yang 

tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah 

diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan 

haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari 

setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut. 

 
� PEMBAYARAN  PREMI  ( PASAL 9 ) 

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan  asuransi 

berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah  dibayar lunas dan 

secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung: 

1.1 jika jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender 

atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam 

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai 

berlakunya Polis;   

1.2 jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) 

hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam 

tenggang waktu sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penanggung 

dan Tertanggung. 

2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, 

transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan 

Tertanggung. 

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat : 
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2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau 

2.2. premi bersangkutan  sudah masuk ke rekening Bank Penanggung,  atau 

2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara 

tertulis. 

3. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai 

cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini,  

Pertanggungan ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal 

berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari 

semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan 

pertanggungan yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum 

tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas 

pembayaran premi untuk:  

3.1. jangka waktu pertanggungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau 

lebih, sebesar 20% (dua puluh persen) dari Premi tahunan, 

3.2. jangka waktu pertanggungan  tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari 

kalender, sebesar jumlah premi yang tercantum dalam pertanggungan, 

kecuali jika diperjanjikan lain. 

 
� PERUBAHAN RISIKO  ( PASAL 10 ) 

1. Jika terjadi perubahan atas pekerjaan dan atau jabatan Tertanggung, 

sehingga risiko yang dijamin menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau 

seharusnya mengetahui perihal keadaan tersebut, maka Tertanggung wajib 

memberitahukan-nya kepada Penanggung. 

2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 1 di atas, Penanggung 

berhak : 

2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang 

sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau  

2.2. menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi 

sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (19.2.) 

 
� PERTANGGUNGAN  LAIN ( PASAL 14 ) 

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan 

kepada Penanggung pertanggungan lain untuk kepentingan yang sama. 

2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup 

pertanggungan lainnya untuk kepentingan yang sama, maka hal itupun wajib 

diberitahukan  kepada Penanggung. 

 

 

 



278 

  Sponsor : 

Ignatius Rusman, Y. S. 

� PERTANGGUNGAN  RANGKAP ( PASAL 15 ) 

1. Dalam hal terjadi kerugian atas Jaminan C pada Polis ini yang dijamin pula 

oleh satu atau lebih polis lain, maka jumlah penggantian maksimum yang 

dapat diperoleh berdasarkan Polis ini dihitung secara proporsional antara 

nilai pertanggungan pada Polis ini terhadap jumlah nilai pertanggungan 

semua Polis.  

2. Ketentuan di atas akan dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang 

dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada hari yang 

berlainan, yaitu jika per-tanggungan  atau semua pertanggungan itu 

tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi  ketentuan 

sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini. 

3. Dalam hal terjadi kecelakaan, Tertanggung wajib memberitahukan secara 

tertulis pertanggungan lain yang masih berlaku. 

Dalam  hal  Tertanggung tidak  memenuhi persyaratan ini maka haknya 

atas penggantian menjadi  hilang. 

 
� PENGHENTIAN  PERTANGGUNGAN ( PASAL 19 ) 

Pertanggungan akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut : 

1. Berakhirnya jangka waktu pertanggungan. 

Pertanggungan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka 

waktu pertanggungan menurut polis ini. 

2. Pembatalan pertanggungan. 

Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu 

menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.  

Pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan secara tertulis dengan surat 

tercatat atau cara lain yang dapat dibuktikan dengan bukti pengiriman oleh 

pihak yang meng-hendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya 

di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban 

berdasarkan pertanggungan ini 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 

pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut.  

Tertanggung berhak atas pengembalian premi secara prorata untuk jangka 

waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi, 

namun demikian bila telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah 

premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung 

tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan 

yang belum dijalani. 

3. Jika Tertanggung meninggal dunia. 

4. Jika Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap keseluruhan. 
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5. Jika Tertanggung telah menerima santunan cacat tetap sebagian yang 

jumlahnya mencapai 100% Nilai Pertanggungan untuk jaminan B. 

6. Jika Tertanggung mengalami cacat mental dalam masa pertanggungan. 

7. Jika Tertanggung mencapai umur 60 tahun dalam masa 

pertanggungan. 

8. Jika Tertanggung tidak lagi bertempat tinggal tetap di Indonesia. 

9. Jika Tertanggung dikenakan tahanan / hukuman penjara. 

 
� PROSEDURE KLAIM. 

A.  KEWAJIBAN TERTANGGUNG. 

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, 

maka : 

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh 

pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka 

yang dideritanya dari dokter. 

2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib 

memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender 

terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. 

Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan 

yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.  

3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris 

atau keluarga Tertanggung wajib: 

3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat 

keterangan meninggal dunia. 

3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et 

Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan 

3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan 

pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau 

pembakaran jenazah (kremasi). 

4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka 

segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal. 

B.  DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG. 

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan 

penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen 

pendukung klaim sebagai berikut: 

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang 

terjadi. 

2. Surat keterangan para saksi berikut bukti-bukti pendukung. 
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3. Polis asli atau fotocopy 

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

5. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan 

perawatan atau pengobatan.  

6. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia,  

a. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et 

Repertum).  

b. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah setempat. 

C.  HILANGNYA HAK ATAS GANTI-RUGI. 

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan pertanggungan ini hilang, 

apabila Tertanggung : 

1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (duabelas) 

bulan sejak terjadinya kecelakaan, walaupun pemberitahuan tentang 

adanya kejadian telah disampaikan, 

1.2. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini 

1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh penyelesaian melalui 

upaya hukum dalam waktu 6 bulan sejak Penanggung 

memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak 

untuk mendapatkan ganti rugi 

2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar daripada yang disetujui 

Penang-gung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak 

Penanggung mem-beritahukan secara tertulis mengenai harga ganti rugi 

yang telah disetujuinya, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau 

menempuh penyelesaian melalui upaya hukum. 

3. Tertanggung tidak berhak mendapatkan santunan atau penggantian 

biaya apabila dengan sengaja : 

1.1. mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak 

benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang 

disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan 

dengan kecelakaan yang terjadi. 

1.2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita. 

1.3. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan 

D.  PEMBAYARAN   KLAIM. 

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga 

puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung 

dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. 

 

---oo0oo--- 

 


