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BAB  XVI 
ASURANSI PENYIMPANAN UANG 
CASH IN SAFE INSURANCE 

 

1. PENGERTIAN  

 

Cash = “Uang” dalam arti bahwa selain Uang tunai termasuk juga Cek, Bilyet 

Giro, Saham, Obligasi, Deposito, Meterai, Perangko dan lain-lain surat 

berharga yang dapat di-uangkan dengan segera. 

  Safe  =  Adalah suatu tempat yang layak digunakan untuk penyimpanan 

“Uang” tersebut.  

Safe = Strongroom. 

              
Cash in Safe Insurance ( Asuransi Pengiriman Uang)  

adalah :  Suatu Asuransi atau Pertanggungan yang memberikan jaminan 

atau proteksi atas kehilangan Uang dari dalam “Safe”nya, kehilangan mana 

harus dilakukan oleh pihak lain dengan disertai adanya unsur kekerasan 

terhadap Safe tersebut. 

 
2. JENIS-JENIS POLIS  

Money at the contract Safe 
Polis ini diperuntukkan bagi “Uang” yang disimpan didalam Safe, halmana 

Safe tersebut secara kontrak dan berada diluar Insured premises. 

Misal : Penutupan atas uang yang disimpan didalam Safety box. 

 
At the Insured Premises 
Polis ini diperuntukkan bagi “Uang” yang berada di-premises (ruang lingkup) 

perusaha-an milik Tertanggung. 

Misalnya : Atas Uang-uang yang berada disekitar Premises Bank. 

Jaminan ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu : 

a.  Outside of Safe during business hours. 
Penutupan untuk Uang yang berada diluar Safe selama jam kerja/kantor. 

Misal : Cash in Cashier Box Insurance. 

b.   In Safe outside business hours 
Penutupan untuk Uang yang berada didalam Safe diluar jam kerja/kantor. 
 

Private Residences of Insured Prinsipal. 
Polis ini diperuntukkan bagi penutupan atas “Uang” yang berada/disimpan 

dirumah tinggal milik Tertanggung. 

 
Outside of Safe outside Business Hours. 
Polis ini diperuntukkan bagi penutupan atas “Uang” yang berada diluar Safe 

diluar jam kantor/kerja. 
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Misal : Uang yang berada didalam ATM (Automatic Teller Machine) 
 

3.   RISIKO YANG DIJAMIN DAN YANG DIKECUALIKAN 
� RISIKO YANG DIJAMIN  
a. Kehilangan atas “Uang” dari dalam Safe-nya, sebagai akibat adanya 

tindakan pencurian yang dilakukan oleh pihak lain dengan disertai 

adanya unsur kekerasan terhadap Safe tersebut (Burglary). 

b. Kerugian/Kerusakan atas Safe sebagai akibat tindakan sipencuri ketika 

melakukan aksinya. 

 
Asalkan jumlah kedua kerugian tersebut tidak melebihi Limit Uang 
Pertanggungan. 
 

� RISIKO YANG DIKECUALIKAN 
a. Kehilangan sebagai akibat salah pencatatan atau pendataan. 
b. Kehilangan sebagai akibat perbuatan “Tertanggung”.  
c. Kerugian atas susutnya/menurunnya nilai mata uang, baik sebagai akibat 
Inflasi atau Deflasi, atau rusaknya mata uang tersebut.  

d. Consequential Loss sebagai akibat adanya kerugian tersebut. 
e. Sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung adanya Kebakaran 
berikut seluruh perluasannya. 

f. Sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung adanya perang, 
invasi musuh, huru-hara, penggulingan pemerintahan dll. sejenisnya. 

g. Sebagai akibat baik langsung maupun tidak langsung adanya reaksi inti 
atom dan/atau nuclear. 

h. Dalam hal adanya pertanggungan lain yang juga menutup atas 
kepentingan “Uang” ini, maka polis ini sebagai tambahan atas polis lain 
tersebut (Prinsip Chronologis/Kurun waktu) 

 
4.   PERLUASAN RISIKO 
 

Pertanggungan ini dapat diperluas dengan risiko : 
� Strike, Riot Civil Commotion 
� Kebakaran 
Dengan adanya perluasan jaminan tersebut maka pada Tertanggung 

dikenakan Additional Premi. 

 
5.   PENENTUAN LIMIT PERTANGGUNGAN 

Penentuan Limit Uang Pertanggungan didalam Asuransi Penyimpanan Uang, 

ditentukan oleh Tertanggung berdasarkan nilai maksimum “Uang” yang 

disimpan didalam lemari besi (Safe) tersebut.  

 
6.    BENTUK-BENTUK POLIS 

Didalam polis Asuransi Penyimpanan Uang (Cash in Safe Insurance), terdapat 

dua bentuk polis yang umum berlaku, yaitu : 
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�   Polis Tetap (Fixed Policy) 

�   Polis Deklarasi (Declaration Policy) 
 

� POLIS TETAP (FIXED POLICY) 
Polis Tetap atau Fixed Policy adalah suatu bentuk polis dimana baik itu 

Nama Tertang-gung, Letak Risiko, Objek Pertanggungan, Nilai Uang 

Pertanggungan, Periode pertang-gungan, Suku Premi, Perhitungan 

Premi dll. adalah tetap dan tidak dapat berubah-ubah. 

 
Apabila terjadi perubahan, maka haruslah dibuatkan suatu Endorsement 

atau Amend-ment untuk perubahan tersebut.  

Contoh :    Atas penutupan CIS senilai Rp. 500.000.000,--   
Letak Risiko :  Bank CITY, Lt. III,  Jl. Gatot Subroto No. 256, 
Medan,  

                Periode : 20.04.2002 – 20.04.2003    Suku premi : 0.5% 
                Premi = Rp. 500.000.000,-- x 0.5% = Rp.  2.500.000,-- 
               

� POLIS DEKLARASI ( DECLARATION POLICY ) 
Polis Deklarasi atau Declaration Policy adalah suatu bentuk Polis dimana 

Tertanggung wajib melaporkan/declare Nilai Jumlah Maksimum Uang 

yang disimpan untuk bulan tertentu dalam setiap bulannya setelah 

berakhir bulan tertentu tersebut.  

Pada awal penutupan akan diperhitungan MINIMUM DEPOSIT, yang 

umumnya berkisar antara 75% - 85% dari Premie tahunan. 

 

Dengan adanya ketentuan “MINIMUM DEPOSIT” ini, maka pada akhir 

periode akan diperhitungkan Premi sebenarnya, dengan rumusan :  

Nilai rata-rata Pertanggungan X Suku Premi  

 

-.  Apabila Premi Sebenarnya lebih besar daripada Minimum Deposit, 

maka Tertang-gung akan dibebankan tambahan premi (Additional 

Premi) 

 

-.  Apabila Premi Sebenarnya lebih kecil daripada Minimum Deposit, 

maka tidak ada pengembalian premi, karena premie yang dibebankan 

diawal penutupan adalah “MINIMUM”. 

 
Contoh : 
Atas penutupan CIS senilai Rp. 500.000.000,--  (Declaration Policy) 
Letak Risiko : Bank CITY, Lt. III,  Jl. Gatot Subroto No. 256, Medan,  
Periode : 20.02.2001 – 20.02.2002    Suku premi : 0.5% 
Minimum Premi = 80% x Rp. 500.000.000,-- x 0.5% = Rp.  
2.000.000,- 
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Dari data laporan Deklarasi yang diterima : 
20.02.2001 – 20.03.2001       =  Rp.    500.000.000,-- 
20.03.2001 – 20.04.2001       =  Rp.    400.000.000,-- 
20.04.2001 – 20.05.2001       =  Rp.    450.000.000,-- 
20.05.2001 – 20.06.2001       =  Rp.    300.000.000,-- 
20.06.2001 – 20.07.2001       =  Rp.    475.000.000,-- 
20.07.2001 – 20.08.2001       =  Rp.    500.000.000,-- 
20.08.2001 – 20.09.2001       =  Rp.    400.000.000,-- 
20.09.2001 – 20.10.2001       =  Rp.    250.000.000,-- 
20.10.2001 – 20.11.2001       =  Rp.    375.000.000,-- 
20.11.2001 – 20.12.2001       =  Rp.    500.000.000,-- 
20.12.2001 – 20.01.2002       =  Rp.    450.000.000,-- 
20.01.2002 – 20.02.2002       =  Rp.    380.000.000,-- 
                    Total                   =  Rp. 4.980.000.000,-- 
 

Nilai Rata-rata Pertanggungan= Rp.4.980.000.000,- : 12 
Rp. 415.000.000,-- 

Premi Sebenarnya = Rp. 415.000.000,-- x 0.5%  =  Rp.  2.075.000,--  
Minimum Premi =  Rp. 2.000.000,-- 
Maka Tertanggung dikenakan Tambahan Premi sebesar :Rp. 75.000,- 
 

7. UNDERWRITING FAKTOR. 

 

1. Bentuk & ukuran , Jenis, Merk, System Pembukaan dan Penutupan. 
� Bentuk / ukuran Safe : Besar atau kecil  

� Jenis Safe :  Portable atau ditanam 

� Merk  :  hal ini sangat berpengaruh untuk melihat qualitas daripada 

Safe tersebut. 

� System pembukaan/penutupan : Manual; manual + kunci ; 

Computerize+manual atau ketiga-tiganya sekaligus. 

 
2. Bentuk, Konstruksi dan Okupasi atas Bangunan dimana Safe tersebut 
berada. 
� Bentuk Bangunan : Mudah dijangkau atau sulit dijangkau oleh 

Pencuri. 

� Konstruksi bangunan : berkonstruksi kelas I ; II atau III 

� Okupasi bangunan : sebagai Perkantoran, Pertokoan, Rumah 

tinggal atau Hotel 

 
Dimana yang berbentuk bangunan mudah dijangkau, konstruksi kelas III 

dan Okupasi bangunan sebagai Hotel, mempunyai tingkat risiko yang 

lebih besar bila dibandingkan dengan sebuah bangunan yang sulit 

dijangkau oleh pencuri, konstruksi kelas I dan okupasi sebagai 

Perkantoran.  
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3. Letak dan Situasi dimana bangunan tersebut berada. 
-.   Letak Bangunan : Bangunan terletak dilorong atau di jalan besar 

-.   Situasi lingkungan  : Aman, Ramai atau rawan  

 
4. Alat dan Sistim pengamanan yang disediakan. 
Alat Keamanan : umumnya dikaitkan dengan benda-benda 

System Keamanan : dikaitkan dengan individu. 

Suatu pelimpahan risiko dengan dilengkapi adanya alat dan sistim 

keamanan yang memadai setidaknya akan mengurangi kemungkinan 

risiko tersebut terjadi. 

 
5. Maximum Limit Uang yang disimpan. 
Semakin besar nilai maksimum uang yang disimpan, semakin besar 

tingkat risiko yang dihadapi.  

 
6. Pengalaman kerugian yang pernah dialami. 
Adakah pengalaman kerugian yang pernah diderita/dialami ? 

Apabila “YA”, maka kapan, bagaimana terjadinya, berapa besar nilai 

kerugian dan bagaimana tindakan preventif yang telah dilakukan 

Tertanggung setelah adanya kerugian tersebut.   

 
7. Moral Hazard Tertanggung. 
Seperti kita ketahui bahwa sangatlah sulit untuk mengetahui Moral 

seseorang, namun kita ketahui bahwa yang menjadi Objek Asuransi ini 

adalah : “Uang”, yang mana “Uang” tersebut sangat riskan/berbahaya, 

maka bisnis penutupan ini bukanlah merupakan suatu alat bagi orang 

Marketing untuk memasarkannya, melainkan hanya suatu bisnis 

akomodasi/pelengkap, dalam artikata bahwa karena besar/banyaknya 

bisnis lain yang sudah kita garap dan inilah pelengkapnya. 

Maka penutupan untuk Asuransi Uang ini hanya ditujukan bagi : Bisnis 

Group/Captive atau benar-benar Big Client.      

 
8.   PROSEDURE KLAIM . 

 
1.   PELAPORAN KERUGIAN / KLAIM 
a.  Jika terjadi suatu kerugian maka Tertanggung diwajibkan 
memberitahukan dengan segera kepada Pihak berwajib dalam hal ini 
Polisi, dengan menceritakan jalan kejadian tersebut sebenar-benarnya 
(untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan). 

b.  Dengan segera melaporkan pada Penanggung dan dalam waktu 15 hari 
Tertang-gung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung 
berikut perkiraan besar-nya nilai kerugian. 
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2. KEWAJIBAN TERTANGGUNG. 
a. Tertanggung wajib melakukan tindakan-tindakan penyelamatan yang 

nyata atas sisa-sisa “Uang” yang masih dapat diselamatkan. 

b. Tertanggung wajib melaksanakan penelitian kembali atas dokumen yang 

me-nyangkut catatan keuangan dan bila diperlukan memakai Jasa 

Akuntansi untuk memperoleh kekuatan Hukum, karena hal ini kelak akan 

dijadikan dokumen otentik sebagai dokumen pendukung klaim. 

 
3. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM. 
a. Surat pengajuan tertulis oleh Tertanggung kepada Penanggung tentang 

kerugian tersebut, berikut dokumen-dokumen pendukung. 

b. Surat Keterangan Kejadian dari pihak berwajib serta Surat Berita Acara 

(Proses Verbal) tentang adanya kerugian tersebut. 

c. Dokumen-dokumen yang menyangkut uang yang bersangkutan pada 

saat terjadinya kerugian serta pengesahan hasil penelitian jasa Akuntan 

yang diserahkan tugas penelitian. 

d. Foto-foto pendukung kerugian tersebut. 
e. Surat-surat lain yang diperlukan sehubungan dengan kerugian tersebut. 
 

4. HILANGNYA HAK GANTI RUGI. 
Tertanggung akan kehilangan hak-nya atas penggantian kerugian, jika : 
a. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat 
dalam polis. 

b. Tidak mengajukan tuntutan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 6 

(enam) bulan sejak kerugian tersebut terjadi. 

c. Jika ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Penanggung tidak ditagih 

selama 3 (tiga) bulan oleh Tertanggung. 

d. Tertanggung tidak mengajukan Penyelesaian Arbitrase dalam waktu 6 

(enam) bulan, terhitung sejak : 

1. Penanggung menolak tuntutan Tertanggung (baik sebagian maupun 

keseluruhan) 

2. Penanggung telah memberitahukan kepada Tertanggung bahwa 

ganti-rugi yang diajukan bukanlah hak Tertanggung. 

e. Tertanggung atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama 

Tertanggung memberikan keterangan palsu, tidak benar, tidak lengkap 

atau menyembunyikan dengan sengaja keadaan sebenarnya. 

 
 

---oo0oo--- 
 

 

 

 


