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CHAPTER 4 
HOUSEHOLD INSURANCE:BUILDINGS & CONTENTS II 
 
A1. DEFINITION 
 
Contents: 
Barang-barang rumah tangga dan pribadi milik tertanggung atau yang menjadi tanggung 
jawab tertanggung di dalam suatu rumah, termasuk juga: 
 Perlengkapan dan perabot selain untuk keperluan rumah tangga 
 Antena Televisi dan Radio serta perlengakapannya yang terpasang di rumah 
 Pesawat telepon 
 Kompor listrik dan gas serta alat ukurnya 
 
Tetapi tidak termasuk dalam definisi contents tersebut (dikecualikan): 
 Properti yang secara khusus telah diasuransikan dengan cover lain 
 Uang tunai, bank & currency notes; 
 Sertifikat dan dokumen berharga 
 Kendaraan bermotor dan sepeda motor serta aksesoris yang berada di dalam kendaraan 

tersebut 
 Hewan 
 Bagian dari struktur rumah seperti atap, wallpaper dan sejenisnya 
 Properti yang dimiliki serta digunakan untuk tujuan usaha 
 
Hal-hal berikut perlu diperhatikan berkaitan dengan definisi contents: 
 Bagian dari struktur bangunan tidak dijamin 
 Barang-barang pribadi tamu tidak dijamin 
 Aksesoris kendaraan bermotor yang disimpan di dalam garasi mobil, dijamin. 
 Perlengkapan antena televisi dan radio dijamin dengan syarat terpasang permanen pada 

rumah 
 Beberapa properti tertentu dikecualikan (seperti barang-barang berharga) kecuali jika 

dibuat cover khusus untuk properti tersebut (special arrangements) 
 
A1A. Limits 
 Terdapat single article limit (batasan maksimum penggantian tiap barang) serta limit 

keseluruhan (total) untuk barang-barang berharga 
 Uang dapat dimasukkan/ dicover ke dalam contents dengan limit penggantian ditentukan 

penanggung 
 Termasuk dalam definisi uang adalah:  

o Current coin & bank notes 
o Cek 
o Wesel 
o Current postage stamps 
o Saving stamps & certificates 
o Premium bonds 
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o Traveller’s cheques 
o Record, book or similar tokens 
o Luncheon vouchers 
o Trading stamps 

 Uang yang disimpan/ digunakan untuk tujuan usaha dikecualikan dalam cover ini 
 
A2. SCOPE OF COVER 
 Luas jaminan pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada bangunan kecuali untuk 

risiko pada poin di bawah ini 
 Pencurian atau percobaan pencurian untuk kondisi-kondisi berikut harus merupakan 

pencurian yang disertai unsur kekerasan baik pada saat pencuri masuk atau 
keluar dari premises: 
o Untuk uang, currency notes, bank notes & stamps 
o Jika premises disewakan baik seluruhnya maupun hanya sebagian 

 
A2A. Policy Extensions (Perluasan Jaminan) 
Terbagi dua kategori: 
 Automatic Extensions (tanpa tambahan premi) 
 Non-automatic Extensions (bisa dikenakan tambahan premi atau tanpa tambahan premi) 
 
A2A1. Automatic Extensions 
 Temporary Removal 

Cover atas contents (sepanjang tidak ada cover khusus) terhadap seluruh perils yang dijamin 
di dalam polis pada saat dipindahkan namun terbatas pada daerah teritorial/ geografis 
yang tercantum di dalam polis (territorial limits). Batasan-batasan dari cover ini: 
o Tidak berlaku untuk pemindahan contents yang ditujukan untuk penjualan, eksebisi, 

atau untuk dititipkan 
o Risiko angin topan dan banjir pada saat diperjalanan dikecualikan 
o Pencurian dijamin hanya pada saat: 
 berada di bank, safe deposit, atau rumah tinggal 
 berada di bangunan apapun yang digunakan tertanggung atau anggota 

keluarganya, atau tempat usaha tertanggung 
 akan dipindah dari/ menuju bank dalam pengawasan tertanggung atau karyawan 

tertanggung yang dipercayakan tugas tersebut. 
 Clothing & Personal Goods 

Pakaian dan barang pribadi (kecuali uang dan yang sejenis) milik pembantu tertanggung 
dijamin pada saat ditempat tinggal atau akomodasi lain yang ditempati tertanggung dan 
anggota keluarganya di daerah teritorial tertentu (territorial limits). 

 Glass & mirrors 
o Cover atas accidental breakage terhadap kaca pada furnitur dan fixed glass peralatan 

lainnya yang terdapat di dalam rumah 
o Unoccupied/ unfurnished exclusions berlaku untuk perluasan jaminan ini 

 Loss of rent 
Cover terhadap kerugian uang sewa dan biaya akomodasi sementara yang wajar karena 
rumah tidak dapat ditempati setelah musibah terjadi, dengan batasan: 
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o Tidak lebih dari reinstatement period (waktu yang dibutuhkan untuk membangun 
kembali rumah) 

o Tidak lebih dari 20% of Sum Insured untuk Contents 
 Accidental damage to entertainment equipment 

o Cover atas kerusakan accidental terhadap televisi dan radio 
o Termasuk juga peralatan komputer dan ceramic hobs 

 Contents in the open 
o Selama berada di batas pekarangan milik tertanggung 
o Terdapat limit dan untuk kerusakan akibat badai dan banjir dikecualikan. 

 Accidental damage whilst in the course of removal 
o Cover atas kerugian yang terjadi pada saat pindah rumah yang dilakukan oleh pekerja 

khusus; atau pada saat berada di tempat penitipan (7 hari) 
o Excess berlaku 

 Other automatic policy extensions 
o Kerugian akibat minyak atau  air yang keluar dari instalasi air dan pemanas rumah 

tinggal atau dari mesin cuci. 
o Biaya penggantian kerugian terhadap akta notaris, dengan syarat kerugian terjadi di 

rumah atau di bank (pada saat dititipkan) 
o Biaya penggantian kunci atau gembok yang dirusak oleh pencuri 
o Kenaikan sementara pada Sum Insured sampai dengan 10% untuk hadiah 

perkawinan anggota keluarga 
 

A2A2. Non-Automatic Extensions 
Cover accidental damage terhadap household goods & appliance. Biasanya penanggung 
mengenakan premi yang lebih tinggi dan excess seperti pada bangunan 
 
Pengecualian: 
 wear & tear 
 depreciation & vermin 
 damage by domestic pets 
 process of repair 
 mechanical or electrical breakdown 
 excess 
 
A3. BASIS OF SETTLEMENT 
 
A3A. Indemnity Basis 
Ganti rugi terhadap properti dengan usia dan kondisi yang sama, dengan 
memperhitungkan pengurangan karena faktor wear & tear (depresiasi) 
 
A3B. New for Old Basis (most common) 
 Ganti rugi tidak memperhitungkan wear & tear 
 Wear & tear diperhitungkan jika: 

o Kerugian terhadap pakaian dan yang sejenis 
o Sum Insured tidak memadai 

 Average tidak berlaku (jika tidak terjadi underinsurance yang cukup signifikan) 
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 Keuntungan metode ini: 
o Premi lebih tinggi bagi penanggung (jika SI memadai) karena penentuan SI atas 

dasar new replacement value 
o Mengurangi claims disputes 

 Kerugian metode ini: 
o Moral hazard meningkat dalam hal klaim yang disengaja/ nilai dilebih-lebihkan 
o Kesulitan menentukan Sum Insured yang memadai 

 
A4. EXCESS 
Berlaku untuk keseluruhan klaim dalam contents section ini 
 
A5. PROFESSIONAL 
Cover household policy khusus untuk tertanggung yang juga melakukan pekerjaannya di 
rumah. Disebut juga homeworker or professions policies 
 
 
LEGAL LIABILITY: BUILDINGS & CONTENTS 
 
 Cover liability baik pada section bangunan maupun contents 
 Liability pada bangunan berkaitan dengan status tertanggung sebagai pemilik rumah 
 Liability pada contents berkaitan dengan status tertanggung sebagai pengguna rumah 
 Kerugian yang dijamin adalah bodily injury/ disease dan property damage (tidak 

termasuk legal right) yang bersifat accidental 
 Terdapat limit any one claim (applicable utk kerugian pihak ketiga), sementara biaya-

biaya tertanggung dapat dicover atas persetujuan penanggung 
 
B1. BUILDINGS 
 Liability sebagai pemilik bangunan terhadap masyarakat (tetapi tidak terhadap 

anggota keluarga) 
 Cover accidental bodily injury/ disease dan property damage 
 Termasuk liability akibat Defective Premises Act 1972 (kerusakan rumah yang 

sebelumnya dimiliki atau ditempati tertanggung) 
 
B2. CONTENTS 
Cover atas liability: 
 sebagai pengguna rumah tinggal atau akomodasi lain pada saat berlibur (as occupier) 
 sebagai private individual (personal liability) 
 timbul dari pembantu rumah tangga 
 
B2A. Reverse Damages 
 Cover terhadap oustanding amount yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga 

berkaitan dengan kerugian bodily injury s/d limit tertentu 
 Hanya berlaku untuk liabilty as occupier dan personal liability 
 Tidak ada upaya banding lagi 
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HOUSEHOLD INSURANCE & INFLATION 
 
 Masalah inflasi dapat mengakibatkan Harga Pertanggungan di dalam household 

policy menjadi tidak memadai 
 Untuk mengatasi masalah ini tertanggung diharapkan merevisi HP pada saat renewal 

atau diterapkan index linking pada HP (kenaikan otomatis s/d 50% tanpa tambahan 
premi s/d renewal) 

 HP di adjust tiap bulan dengan index yang relevan (Index Bangunan atau Index 
Contents) 

 HP renewal disesuaikan dengan total kenaikan yang terjadi pada periode sebelumnya 
 Tertanggung tetap wajib untuk memastikan bahwa HP sesuai dengan nilai yang 

berlaku terutam jika terjadi penambahan property atau alteration 
 Keuntungan bagi penanggung: 

o Mengurangi kemungkinan underinsurance 
o Administrasi yang sama untuk kenaikan yang terjadi pada setiap polis 

 Keuntungan bagi tertanggung: 
o Cover memadai 
o Mengurangi frekuensi regular review (walaupun kecukupan HP tetap perlu 

diperhatikan 
 

End of Chapter 4 
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Minitest 4 
Chapter 4 – Household Insurance: Buildings & Contents II 
 
Petunjuk Umum: 
Beri tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara anggap paling benar, kecuali jika 
terdapat petunjuk khusus di dalam soal. 
 
1. Berikut ini adalah contoh dari properti yang termasuk dalam definisi contents di 

dalam household policy, kecuali: 
a. telepon 
b. sertifikat dan dokumen berharga 
c. kompor gas 
d. aksesoris kendaraan bermotor yang disimpan di dalam garasi 
 

2. Petunjuk khusus: 
Pilih a atau b saja 
Luas jaminan di dalam contents section ini pada dasarnya sama dengan building 
section termasuk risiko pencurian terhadap uang. Perbedaannya hanyalah jika risiko 
pencurian terjadi pada situasi dimana premises disewakan kepada orang lain baik 
seluruhnya maupun hanya sebagian. 
Pernyataan di atas: 
a. Benar 
b. Salah 

 
3. Berikut adalah contoh perluasan jaminan dalam contents yang bersifat otomatis, kecuali: 

a. Accidental Damage 
b. Accidental damage whilst in the course of removal 
c. Accidental damage to entertainment equipment 
d. Glass & mirrors 

 
4. Berikut adalah cover liability di dalam contents, kecuali: 

a. as occupier 
b. personal liability 
c. liability to domestic servants 
d. as professional 

 
5. Dari suatu kebakaran yang terjadi, tertanggung mengajukan tuntutan ganti rugi kepada 

penanggung sebagai berikut: 
o Kompor gas   1.000.000 
o Wallpaper            300.000 
o Aksesori motor di garasi    400.000 
o Pakaian       200.000 
 
Asumsi polis household dengan basis new for old dan Harga Pertanggungan untuk contents 
memadai. Berapa ganti rugi yang seharusnya diterima tertanggung: 
a. 1.900.000 
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b. 1.400.000 ditambah kerugian Pakaian setelah dihitung wear & tear 
c. 1.300.000 ditambah kerugian Pakaian setelah dihitung wear & tear 
d. 1.600.000 tidak termasuk wallpaper 

 
 

Selamat Bekerja 
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Lembar Jawaban 
Minitest : 4     Score: 
 
 
No A B C D 
1     
2     
3     
4     
5     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


