
Land and Air Transit Cover “A” 

 

Asuransi/jaminan ini untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian 
atau kerusakan pada barang yang dipertanggungankan yang disebabkan oleh: 

a) Kebakaran 

b) Kecelakaan pada saat atau karena pendaratan darurat (terpaksa mendarat) 
dari kapal terbang yang mengangkut barang yang dipertanggungkan. 

c) Alat angkut terbalik dan atau tergelincir dari jalur  

d) Tabrakan atau terjadi kontak pada kendaraan pengangkut  atau benda yang 
diangkut di atasnya dengan kendaraan pengangkut atau obyek yang lain. 

e) Banjir 

f) Tenggelamnya kapal feri. 

1. Jaminan ini melekat sejak barang yang dipertanggungkan meninggalkan gudang 
atau tempat penyimpanan sesuai yang tercantum pada polis sebagai titik awal 
pengangkutan dan kemudian berlanjut menurut jalur (rute) yang normal yang harus 
dilalui pengangkutan tersebut sampai di gudang akhir pengangkutan (pengiriman) 
milik penerima barang atau tempat tujuan akhir lainnya atau tempat penyimpanan 
tujuan seperti yang tertulis di polis. 

2. Tidak diperlukan adanya pencegahan atas pengalihan polis karena penjualan, 
perjanjian atau pengalihan hak milik lainnya terhadap barang yang 
dipertanggungkan oleh tertanggung atau oleh pengirim barang. 

3. Tertanggung harus bertindak dalam pengiriman yang wajar, dalam keadaan apapun 
dalam kontrol tertanggung.  

4. Adanya penyimpangan apapun dari rute (normal/biasa) yang ditempuh oleh suatu 
alasan karena keadaan yang tidak biasa atau pelepasan alat pengangkut 
diperbolehkan dan tidak membuat polis batal jika : 

a) Penyimpangan tersebut selalu dibawah pengawasan tertanggung. 

b) Segera mengirimkan pemberitahuan kepada Penanggung setelah tertanggung 
mengetahui perubahan rute tersebut. 

c) Segera membayar ke Penanggung apabila ada penambahan premi yang 
mungkin dikenakan sehubungan dengan adanya penyimpangan tersebut. 

5. Setiap terjadi suatu peristiwa yang dapat atau mungkin dapat menyebabkan 
kerugian (klaim) yang dijamin di dalam polis, tertanggung harus, dengan biaya 
sendiri: 

a) Segera memberikan laporan secara tertulis kepada pihak asuransi. 

b) Dalam 30 hari setelah kajadian, atau dalam waktu selanjutnya sebagai sebuah 
badan hukum (perusahaan) dalam bentuk tertulis,  mengirimkan kepada 
perusahaan asuransi atau seseorang yang diangkat untuk menangani masalah 
klaim, surat pernyataan secara tertulis dilengkapi keterangan-keterangan rinci 
serta didukung dengan dokumen-dokumen bukti yang wajar sesuai yang diminta 
perusahaan asuransi. 



c) Selama masih berlangsung mengirim ke perusahaan asuransi atau seseorang 
yang yang diangkat untuk menangani (yang berwenang) masalah klaim 
pernyataan mengenai status tentang informasi/fakta-fakta tentang klaim atau hal 
lainnya yang berkaitan dengan klaim tersebut. 

d) Dengan hati-hati dan teliti mengambil segala tindakan yang wajar untuk 
mencegah kemungkinan kerugian atau kerusakan yang lebih besar. 

e) Segera melaporkan ke pihak yang berwenang mengenai kerusakan-kerusakan 
akibat kejahatan, kebongakaran atau kecurian, atau perbuatan yang mengarah, 
yang dijamin dalam polis. 

f) Melengkapi informasi kepada perusahaan asuransi yang disertai detil mengenai 
polis/jaminan/asuransi lain yang menjamin pertanggungan tersebut (jika ada), 
sehubungan dengan klaim yang sudah dilaporkan atau yang akan dilaporkan 
yang dijamin dalam polis. 

6. Tertanggung harus, atas biaya Penanggung, melakukan tindakan dan menyetujui 
serta memperbolehkan dalam hal segala tindakan yang dianggap perlu atau 
sewajarnya dilakukan atas permintaan Penanggung untuk keperluan untuk 
mendukung hak-haknya dan pemulihan atau mendapatkan pengembalian atau 
penggantian dari pihak (penanggung) lain dimana Dia berhak mendapatkan 
penggantian pembayaran atau perbaikan atas kerusakan atau kerugian yang 
dijamin dalam polis tindakan apapun dan seperlunya yang seharusnya atau yang 
akan dianggap perlu atau diminta sebelum atau sesudah ganti rugi dilakukan oleh 
penanggung kepada tertanggung. 

7. Jika pada saat ada kerusakan atau kerugian pada barang yang dipertanggungkan 
dengan ini pada barang yang dipertanggungkan terdapat jaminan lain yang 
menanggungnya oleh atau atas nama tertanggung terhadap suatu kerugian atau 
kerusakan  kewajiban Penanggung proposional sesuai dengan tarif. Pembayaran 
premi atau dikeluarkannya polis, diterima langsung oleh tertanggung atau lewat 
agen/broker harus menjadi bukti yang meyakinkan  dari keberadaan pertanggungan 
yang lain agar dalam proses penggantian tidak terjadi perselisihan. 

8. Polis tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak 
langsung disebabkan karena, diakibatkan oleh, timbul karena: 

a) Penyusutan barang-keterlambatan-sifat dari barang itu sendiri atau sifat alami 
dari barang pertanggungan seperti yang dijelaskan dalam polis. 

b) Perang-invasi-serbuan dari musuh asing-penyanderaan atau seperti operasi 
perang (dideklarasikan ataupun tidak)-perang sipil-pemberontakan-revolusi-huru-
hara-kudeta militer-pengambil-alihan kekuasaan, perusakan, penawanan oleh 
atau di bawah perintah pemerintah lain atau umum atau kekuasaan lokal. 

c) Penyerangan-kerusuhan-pemogokan karyawan. 

d) Pembajakan. 

Untuk keperluan klausula ini, pembajakan diartikan sebagai penjarahan atau usaha 
untuk menjarah alat angkut atau barang pertanggungan yang berada dalam 
perjalanan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. 
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