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CHAPTER 3 
HOUSEHOLD INSURANCE: BUILDINGS & CONTENTS I 
 
A. INTRODUCTION 
 
 Harta yang berharga bagi seseorang bisa jadi rumah tempat tinggal (baik bangunan 

maupun isinya), dimana harta benda ini terancam oleh risiko seperti kebakaran, 
kebongkaran/ pencurian, dll. Sehingga seseorang membutuhkan asuransi untuk 
memproteksi harta bendanya 

 Household Insurance dapat mengcover risiko-risiko tersebut, dimana produk ini terkait 
dengan jaminan atas struktur bangunan rumah tinggal dan isinya, yang juga dapat 
diperluas dengan harta benda lain seperti uang, freezer contents dan lain-lain 

 Produk yang tersedia dalam kategori household insurance ini antara lain: 
o Buildings Insurance (baik sebagai pemilik atau pada saat bangunan disewakan) 
o Contents Insurance (cover isi bangunan saja, bisa termasuk perlengkapan dan perabot 

rumah tangga, dimana tertanggung merupakan penyewa/ tenant dari bangunan rumah 
tinggal) 

o Buildings & Contents Insurance Combined 
o Combined Policy: 

- Buildings & Contents 
- Optional Items – All Risks basis untuk caravans, bicycles, sports equipment & private 

riding horses & ponies. 
 Proposal form yang lengkap merupakan keharusan untuk penutupan household insurance. 

Tertanggung diharuskan memberi informasi mengenai: 
o Detail premises 
o Occupancy (digunakan sendiri atau disewakan) 
o Security 
o Sum Insured untuk Bangunan dan Isi Bangunan (Contents) 

 Jika diperlukan maka survey lokasi bisa dilakukan oleh penanggung 
 Di dalam proposal form terdapat deklarasi full value dari Sum Insured yang merupakan 

‘continuing warranty’ (terus dipertahankan dari awal penutupan sampai akhir periode 
asuransi) 

 
B. DEVELOPMENT OF HOUSEHOLD INSURANCE 
 
 Polis pertama atas rumah tinggal dengan luas jaminan hanya untuk risiko kebakaran 
 Cover atas burglary dan employer’s liability atas domestic servant menyusul kemudian sebagai 

perluasan dari household policy 
 All-in policy dikeluarkan thn 1915 oleh British Dominions 
 Tahun 1922 tariff companies mengeluarkan comprehensive houseowners & householders policie 

dengan wording, ketentuan dan rate premi standar 
 Pembubaran tariff pada tahun 1970 membuat cover tersedia menjadi lebih fleksibel 
 Tidak ada lagi wording standar utk household policy, kemungkinan ada variasi antara 

satu perusahaan asuransi dengan perusahaan yang lain. 



http://lulusujianaamai.wordpress.com 

Pengantar Asuransi Pribadi                                           Henry A. Siregar, SE, MM, AAIK 2 

 Perkembangan terakhir, penanggung berusaha mempermudah bacaan dan pemahaman 
atas isi polis dengan menggunakan ‘plain English’ sejauh mungkin. 

 
C. BUILDINGS INSURANCE 
 
Definisi Building 
Cover atas struktur utama dari rumah tinggal, termasuk garasi, gudang, rumah/ruang kaca, 
dan bangunan tambahan lainnya di dalam satu premises yang sama, termasuk pula kolam 
renang dan lapangan tenis. 
 
Scope of Cover 
 Kebakaran, Petir, Ledakan (halilintar) dan Gempa Bumi 
 Kerusuhan, Huru Hara, Pemogokan, Labour & Political Disturbances, 

Perbuatan Jahat orang lain dan Vandalisme. 
Kerugian yang terjadi pada saat bangunan tidak ditempati lebih dari 30 hari 
dikecualikan oleh polis 

 Badai (Topan) dan Banjir 
Pengecualian: 
o Kerusakan akibat es, subsidence, ground heave or landslip 
o Kerusakan terhadap gerbang, pagar atau pagar dari tanaman 

 Falling trees or branches 
Pengecualian: 
o Kerusakan atas dinding, gerbang, pagar atau pagar dari tanaman. 
 
Biaya pemindahan pohon dan rating dijamin sepanjang ada kerusakan terhadap harta 
benda yang diasuransikan 

 Kebocoran Air (Escape of Water) 
Merujuk kepada air yang keluar dari: 
o Tangki air, pipa dan perlengkapannya 
o Instalasi Air atau Pemanas 
o Mesin Cuci, Domestic Equipment (dan fish tanks & water beds) 
 
Kerugian yang terjadi pada saat bangunan tidak ditempati lebih dari 30 hari 
dikecualikan oleh polis 

 Kebocoran Minyak (Escape of Oil) 
Kebocoran dari fixed oil-fired heating system 
 
Kerugian yang terjadi pada saat bangunan tidak ditempati lebih dari 30 hari 
dikecualikan oleh polis 

 Pencurian atau Percobaan Pencurian 
o Kerugian yang terjadi pada saat bangunan tidak ditempati lebih dari 30 hari 

dikecualikan oleh polis 
o Definisi Theft mengikuti Theft Act 1968 (tidak ada pembatasan dengan unsur 

kekerasan/ forcible entry) 
 Impact 
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o Benturan/Tabrakan dengan pesawat terbang atau sejenis, kendaraan bermotor, atau 
benda-benda lain yang jatuh dari alat-alat tersebut, atau tertabrak hewan 

o Ada penanggung yang mengecualikan impact oleh domestic animals 
 Subsidence, ground heave and landslip 

Pengecualian: 
o Excess (nilai tergantung area apakah rawan atau tidak terhadap risiko ini) 
o Kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari: 
 normal shrinkage atau settlement 
 kesalahan pekerjaan, design atau material 
 penghancuran (demolition), perubahan struktur atau perbaikan 
 erosi pantai atau tepi sungai 
 pergerakan permukaan lantai kecuali fondasi di bawah dinding luar juga 

mengalami kerusakan pada saat yang bersamaan 
 atas fixed fuel oil tanks, kolam renang, lapangan tenis, dinding, gerbang, pagar, 

teras, pekarangan, dan jalan kecuali bangunan rumah mengalamai kerusakan 
pada saat yang sama. 

 Breakage or collapse of television or radio receiving aerials, aerial fittings and 
masts 

 Accidental damage to drains, pipes, cables or underground pipes 
o Cover tersedia jika tertanggung memiliki tanggung jawab atas kerusakan properti di 

atas yang terhubung dari rumah tinggal kejalan utama 
o Cover tidak menjamin kerusakan pada saat pemeliharan atau pemblokiran normal 

 Accidental breakage of glass and sanitary fixtures 
o Cover accidental breakage dari fixed glass (in windows, doors, greenhouses, 

conservatories and verandas forming part of the building) dan fixed wash basins, 
lavatory pans and cisterns, baths, sanitary fittings etc. 

o Kerugian yang terjadi pada saat bangunan tidak ditempati lebih dari 30 hari 
dikecualikan oleh polis 

 Legal Fees, Architect’s & Surveyor’s Fees, Cost of Debris Removal 
o Biaya reasonable  
o Tidak menjamin biaya yang dipersiapkan tertanggung untuk melakukan tuntutan 

klaim (claim’s preparation) 
o Biaya untuk mematuhi peraturan pemerintah setempat juga dicover 

 Loss of Rent (termasuk akomodasi alternatif) 
 Accidental Damage (dengan rate lebih tinggi) 

Pengecualian: 
o Kerusakan pada saat rumah disewakan sebagian maupun seluruhnya 
o Wear & tear, settlement or shrinkage, perubahan iklim, suhu dan proses gradual 
o Wet or dry rot, fungus, vermin or insects 
o Risk specifically excluded under the standard building cover, such as storm damage 

to fences. 
 Excess (diberlakukan untuk seluruh material damage claims) 
 Unfurnished/ unoccupied premises 

Pengecualian 30 hari ini bisa dihapus untuk second properties  dan holiday homes dengan 
syarat: 
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o Pengeringan water system (atau warranty untuk menjaga kondisi suhu minimum 
45oF) 

o Pemeriksaan teratur (min 1 x dalam seminggu) baik properti di dalam maupun di luar 
premises 

 Reinstatements 
Automatic Reinstatement of Sum Insured 

 
 

End of Chapter 3 
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Minitest 3 
Chapter 3 – Household Insurance: Buildings & Contents I 
 
Petunjuk Umum: 
Beri tanda silang (X) untuk pilihan jawaban yang Saudara anggap paling benar, kecuali jika 
terdapat petunjuk khusus dalam soal. 
 
1. Petunjuk Khusus: 

Soal ini mempunyai 2 (dua) pilihan benar yang harus Saudara pilih dan 2 (dua) 
pilihan salah yang harus Saudara tinggalkan. 
 
Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan paket household insurance 
yang tersedia saat ini: 
a. Building Insurance mengcover kerugian terhadap struktur bangunan, dimana 

produk ini khusus hanya untuk pemilik bangunan dan tidak berlaku jika bangunan 
disewakan 

b. Building Insurance mengcover kerugian terhadap struktur bangunan, dimana 
produk ini berlaku untuk pemilik bangunan baik saat ia menempati bangunan atau 
menyewakannya pada orang lain 

c. Combined Policy mengcover baik bangunan, isi bangunan dan cover all-risk untuk 
optional items. 

d. Combined Policy hanya mengcover isi bangunan yang merupakan milik penyewa 
bangunan 

 
2. Warranty yang harus dipatuhi tertanggung baik sejak awal sampai dengan akhir 

pertanggungan disebut …. dan contohnya di dalam household insurance adalah berkaitan 
dengan deklarasi …. 
a. Expressed Warranty – Full Value dari Sum Insured 
b. Continuing Warranty – Isi bangunan setiap bulan 
c. Continuing Warranty – Full Value dari Sum Insured 
d. Non-Promissory Warranty – Full Value dari Sum Insured 

 
3. Berikut ini adalah contoh risiko yang memiliki standar pengecualian untuk kerusakan 

yang terjadi pada saat bangunan tidak ditempati lebih dari 30 hari, kecuali: 
a. Impact 
b. Theft 
c. Riot, Civil Commotion 
d. Breakage of glass & sanitary fittings 

 
4. Petunjuk Khusus: 

Pilih  a  atau  b saja untuk soal ini 
 
Pernyataan: 
Cover untuk Legal Fees, Architect’s & Surveyor’s Fees, Cost of Debris Removal termasuk juga 
didalamnya biaya untuk mematuhi peraturan pemerintah dan biaya persiapan tuntutan 
klaim dari tertanggung. 
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a. Benar 
b. Salah 

 
5. Pengecualian unfurnisheed/ unoccupied premises dapat dihapus dengan syarat tertentu dan 

berlaku untuk bangunan: 
a. private dwelling house 
b. holiday homes 
c. flat 
d. greenhouses 

 
6. Petunjuk Khusus: 

Pilih  a  atau  b saja untuk soal ini 
 
Theft yang dijamin di dalam household insurance adalah yang didahului dengan unsur 
kekerasan pada saat pencuri masuk atau keluar dari premises. 
 
Pernyataan ini : 
a. Benar 
b. Salah 

 
7. Manakah dari pengecualian standar di bawah ini yang merupakan pengecualian untuk 

risiko Storm & Flood: 
a. kerugian pada saat premises tidak ditempati lebih dari 30 hari 
b. kerugian pada saat premises tidak ditempati kurang dari 30 hari 
c. kerusakan akibat serangga dan binatang pengerat 
d. kerusakan terhadap gerbang, pagar atau pagar dari tanaman 

 
8. Berikut ini merupakan bagian dari buildings kecuali: 

a. karpet 
b. kolam renang 
c. greenhouses 
d. garasi 
 
   

End of Minitest 3 
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Lembar Jawaban 
Minitest:: 3 
 
Nama :       Score : 
 
 
No A B C D 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     

 
 
 
 
 
  


