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CHAPTER 5 
ADDITIONAL COVER 
 
INTRODUCTION 
 
 Umumnya cover standar household policy hanya menjamin objek pertanggungan berupa 

bangunan dan isi bangunan (buildings & contents) 
 Perkembangan berikutnya memungkinkan penutupan household policy diperluas juga 

dengan penutupan atas: 
o Barang-barang pribadi yang bersifat portable  
o Uang dan kartu kredit 
o Sepeda 
o Barang-barang dalam lemari pendingin (freezer contents) 
o Small Craft 
o Peralatan Olahraga 
o Personal Accident 
o Domestic Animals 
o Biaya-biaya hukum (legal expenses) 
o Emergency Assistance 

 Beberapa perusahaan asuransi memasukkan perluasan diatas secara otomatis sebagai satu 
paket cover yang lengkap dalam household policy, namun ada juga yang memperlakukan 
perluasan di atas sebaga cover ekstra (optional extras) 

 
 
A. PORTABLE POSSESSIONS 
 
 Jaminan all-risks tersedia untuk barang pribadi yang sering dibawa pergi dari rumah 
 Jaminan tersedia baik untuk pakaian maupun barang milik pribadi lainnya, namun 

biasanya sebagai perluasan dari isi bangunan (contents) yang juga harus ikut dicover 
sebelumnya. 

 Metode index linking dapat diterapkan untuk penutupan portable possesions dengan basis all-
risks ini 

 
A1. COVER 
Terdapat Harga Pertanggungan yang terpisah antara barang-barang yang tidak dirinci 
(unspecified items) dan barang-barang yang dirinci (specified items) 
 
A1A. Unspecified Items 
 Cover atas barang-barang milik tertanggung pada saat berpergian dari lokasi tempat 

tinggal tertanggung 
 Definisi unspecified items bisa sangat luas (contoh mengcover pakaian, personal effects, dan 

barang-barang berniai tinggi) atau terbatas/ dibatasi, tergantung penilaian dari masing-
masing perusahaan asuransi. 

 Beberapa jenis property biasanya tidak dapat diasuransikan dalam perluasan ini, karena 
alasan-alasan berikut: 
o Memerlukan syarat dan kondisi yang khusus (contoh: contact lens, pedal cycles) 
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o Tersedia cover asuransi tersendiri (contoh: karavan, mobil) 
o Penanggung tidak bersedia memberikan cover (contoh: dokumen-dokumen usaha) 

 Peralatan Olahraga (sports equipment) biasanya memiliki rincian terpisah, walaupun 
ada juga penanggung yang memasukkannya di dalam kategori unspecified items ini. 
Peralatan untuk  olahraga air, terjun payung, berselancar dan mendaki gunung biasanya 
masuk ke dalam pengecualian. 

 Terdapat limit penggantian untuk tiap benda/ item (single article limit) di dalam 
perluasan unspecified items ini yang nilainya bervariasi antar penanggung. 

 Excess lazim diterapkan untuk tiap klaim atas unspecified items 
 Sum Insured ditentukan secara first loss basis 
 
A1B. Specified Items 
 Cover untuk harta benda yang:  

o memiliki nilai di atas single article limit pada perluasan unspecified items ; atau 
o memerlukan syarat dan kondisi polis yang khusus 

 Sum Insured  ditentukan atas dasar replacement value dari harta benda tersebut 
 Penilaian khusus atau bukti pembelian paling akhir dibutuhkan untuk harta benda yang 

memiliki nilai tinggi. Hal ini diperlukan untuk menghindari masalah pada saat terjadi 
klaim (terutama untuk property yang bersifat unik) 

 
A2. EXCLUSIONS 
Kerugian atau kerusakan akibat: 
 Wear & tear, sebab-sebab yang terjadi secara perlahan, depresiasi 
 Serangga atau hama 
 Korosi, pembusukan, jamur/ lumut, atau karena perubahan cuaca 
 Proses pemanasan, pencelupan/ pewarnaan, perubahan atau perbaikan 
 Goresan (scratching), penyok/ bengkok, breakdown, cacat kerja atau material (faulty 

workmanship or materials) 
 Kerusakan peralatan olahraga pada saat digunakan/ bertanding 
 Penyitaan dan penahanan dari petugas pabean atau pejabat pemerintah lainnya 
Kerugian atau kerusakan atas: 
 Dokumen-dokumen usaha, berharga dan barang-barang dagangan 
 
B. MONEY & CREDIT CARDS 
 
B1. MONEY 
 Cover atas uang bersifat all-risks 
 Ada penanggung yang memberikan batasan dari segi teritorial/ geografis dan waktu 

(overseas extensions) 
 
B1A. Definition 
Umumnya bervariasi namun termasuk item-item berikut: 
 Cash 
 Cheques 
 Postal orders 
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 Banker’s drafts 
 Current postage stamps 
 
Bisa juga termasuk: 
 Savings stamps & certificates 
 Premium bonds 
 Luncheon vouchers 
 Gift tokens 
 Travel tikckets 
 Telephone cards 
 
Item-item di atas merupakan milik tertanggung atau anggota keluarga. 
 
B1B. Sum Insured 
 Lebih tepat disebut limit of liability (karena nilainya ditentukan oleh penanggung) 
 Bisa termasuk index linking di dalamnya 
 
B1C. Exclusions 
 Kehilangan karena kesalahan/ kealpaan dari tertanggung 
 Kerugian yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam waktu 24 jam 
 Penyitaan dan penahanan dari pemerintah/ pihak berwajib 
 Excess yang diterapkan dalam polis 
 
B2. CREDIT CARDS 
 Bisa digabung dengan jaminan atas uang, atau merupakan jaminan yang berdiri sendiri 
 Jaminan atas kerugian yang timbul akibat kartu kredit hilang/ dicuri dan kemudian 

disalah gunakan oleh orang lain 
 Kerugian harus dilaporkan dalam waktu 24 jam kepada card issuer dan polisi 
 
B2A. Definition 
Termasuk dalam kategori kartu kredit: 
 Credit cards 
 Debit cards 
 Cheque cards 
 Cash cards; and 
 Charge cards 
 
B2B. Sum Insured 
Limit of liability ditentukan oleh penanggung 
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B2C. Extensions 
 Emergency Cash – Uang diberikan dimuka dan bebas bunga sampai dengan 10 hari jika 

tertanggung berpergian setelah kehilangan kartu kredit terjadi. Uang tunai ini harus 
dikembalikan dalam waktu 28 hari kepada penanggung (interest free) 

 Card registration - untuk penggantian kartu yang hilang  
 Change of address - penanggung memberitahukan kepada card issuer jika terjadi 

perubahan alamat 
 
B2D. Exclusions 
 Penyalahgunaan kartu kredit oleh salah satu anggota keluarga tertanggung 
 Pelanggaran syarat dan kondisi dari card issuer 
 Penyitaan dan penahanan dari pemerintah 
 
 
C. BICYCLES 
 Pedal Cycles (bukan motorcycles) 
 All-risk basis dengan territorial/ geographical scope yang sama 
 Biasanya merupakan item tersendiri dalam all-risks section atau dimasukkan ke dalam 

unspecified items 
 
C1. Definition 
Pedal Cycles including accessories belonging to the insured 
 
C2. Sum Insured 
 Limit of liability per pedal cycles milik tertanggung dan anggota keluarganya 
 Ada deduction untuk wear & tear pada saat klaim 
 Jika basis penutupan dengan dasar reinstatement basis, terdapat pembatasan umur sepeda 
 
C3. Exclusions 
 Excess 
 Kerugian atau kerusakan pada asesoris sepeda, kecuali jika sepeda mengalami kerusakan 

pada saat yang sama 
 Sepeda digunakan untuk balap, pertandingan atau ketangkasan 
 Akibat pencurian pada saat premises tidak ditempati, kecuali bangunan dikunci atau 

dijaga 
 
 
D. FREEZER CONTENTS 
 Jaminan atas kerugian akibat pembusukan isi freezer karena terjadinya perubahan 

temperatur atau kontaminasi freezer. Perubahan temperatur dan kontaminasi terjadi 
karena accidental escape of refrigerant or refrigerant fumes. 

 Umumnya penanggung membatasi causes seperti electrical breakdown, accidental damage or 
failure of the electricity supply 

 Beberapa penanggung memasukkan pula cost of hiring alternative freezer space 
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D1. Sum Insured 
 Fix Sum Insured 
 Index Linked 
 
D2. Exclusions 
 Pemadaman listrik atas perintah pejabat berwenang 
 Tindak kesengajaan tertanggung 
 Kerusakan yang terjadi setelah freezer melewati usia tertentu (misal: 10 atau 15 tahun) 
 
 
E. CARAVAN 
 
E1. CARAVAN & EQUIPMENT 
 Cover all-risks basis 
 Yang dimaksud caravan termasuk juga segala peralatan dan perlengkapan yang melekat di 

dalam caravan tersebut, dan merupakan milik tertanggung atau anggota keluarganya 
 Cover biasanya diperluas dengan biaya-biaya: 

o Dismantling dan removal of debris setelah kecelakaan 
o Perlindungan dan pemindahan ke bengkel terdekat 
o Loss of site fees atau hire of an alternative caravan 
o Pengiriman setelah perbaikan dilakukan ke tempat tertanggung atau lokasi caravan 

biasanya berada 
 
E2. CLOTHING & PERSONAL EFFECT 
Cover all-risks pada saat property berada di dalam karavan 
 
E3. LIABILITY 
 Jaminan atas bodily injury dan property damage terhadap pihak ketiga, sebagai akibat 

penggunaan karavan, sampai dengan batas limit yang telah ditentukan 
 Liability terhadap anggota keluarga dan karyawan tertanggung dikecualikan 
 Liability pada saat karavan ditarik (tow) dikecualikan 
 Terdapat Geographical limits 
 
E4. EXCLUSIONS 
 Pengecualian yang umum terdapat dalam all-risks sections 
 Pencurian pada saat karavan tidak ditempati, kecuali jika karavan dalam keadaan 

tertutup/ terkunci. 
 Hire or reward (kecuali ada tambahan premi) 
 Digunakan untuk usaha 
 Damage to awnings by storm or flood 
 Kerugian karena karavan terbalik sebagai akibat badai dan banjir, kecuali karavan 

ditambatkan dengan baik. 
 Excess 
 
F. SMALL CRAFT 
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Small Craft - Kapal dengan panjang tidak lebih dari 5 meter dan kecepatan tidak melebihi 
17 knots (20 mph) 
 
F1. Accidental Loss or Damage to Craft, Machinery & Equipment 
 
 Sum Insured terpisah untuk: 

o Kapal dan alat-alat keselamatan (life jackets, buoyancy aids) 
o Outboard motors (if any) 
o Trailer 

 Geographical Limit 
 Exclusions: 

o Use for hire or for reward, or for any business purposes 
o Pencurian terhadap outboard motor kecuali dikunci dengan baik 
o Pencurian perlengkapan kapal (kecuali disertai kekerasan pada saat masuk) 
o Excess 

 
F2. Personal Effects 
Cover all-risks basis untuk barang pribadi milik tertanggung dan anggota keluarganya 
pada saat berada di kapal atau perjalanan menggunakan kapal 
 
F3. Salvage Charges; Sue & Labour 
Cover atas biaya penyelamatan kapal dan biaya-biaya yang wajar untuk memperkecil 
kerugian yang terjadi 
 
F4. Liability to Third Parties & Passengers 
 Cover atas bodily injury dan property damage karena penggunaan kapal 
 Termasuk liability untuk memindahkan bangkai kapal dan biaya lainnya 
 Terdapat limit of liability 
 Exclusions: 

o Kapal digunakan untuk usaha 
o Liability for injury to employees 
o Liability occuring whilst the vessel is in transit by road 
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G. SPORTS EQUIPMENT 
 
 Cover accidental loss or damage terhadap perlengkapan dan pakaian olahraga milik 

tertanggung dan anggota keluarganya 
 Terdapat SI khusus untuk peralatan dan pakaian olahraga ini 
 Terdapat Territorial limits dan limited period (jika berpergian) 
 Pengecualian khusus: 

o Excess 
o Peralatan olahraga berbahaya 
o Kerusakan batsi atau racket pada saat digunakan/ bertanding 
o Alat angkut dan perlengkapannya 
o Mahluk hidup 
o Pakaian kategori noon-sports 
o Sepeda 
o Kerugian pada saat balapan atau mengikuti event olahraga profesional 
o Kerugian terhadap bola golf (kecuali jika berada di dalam tas dan disaat bersamaan 

turut mengalami kerugian) 
o Peralatan berkemah 

 Pengecualian umum: 
o Wear & tear 
o Kerugian akibat proses pembersihan, perbaikan, renovasi dan yang sejenis 
o Kerugian akibat mechanical/ electrical breakdown 
o Kerugian akibat penahanan dan penyitaan dari pemerintah 
o Kerugian akibat penipuan (kecuali penipuan yang dilakukan untuk akses masuk ke 

dalam bangunan) 
 
H. PERSONAL ACCIDENT, HOSPITAL CASH & CREDITOR INSURANCE 
 Cover PA sesuai dengan syarat dan kondisi di dalam polis standar PA 
 Benefit berlaku baik untuk orang dewasa maupun anak-anak (namun dengan limit 

yang lebih rendah) 
 Benefit untuk risiko kematian, cacat anggota badan, cacat total permanen, dan 

biaya medis 
 Jaminan dapat diperluas dengan ketidakmampuan melunasi kredit karena penghentian 

hubungan kerja 
 
I. DOMESTIC ANIMALS 
 
I1. HORSES & PONIES 
Cover: 
 Kematian akibat kecelakaan, sakit atau wabah penyakit, dengan pengecualian: 

o Penyembelihan tanpa persetujuan penanggung, kecuali atas pertimbangan 
kemanusiaan 

o Kematian atas paksaan per-undang-undangan 
o Kematian akibat proses operasi 
o Kematian di luar territorial limits atau selama transit melalui laut atau udara 
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o Risiko perang, Kontaminasi zat Radioaktif dan pressure waves 
 Economic Slaughter. Penyembelihan karena pertimbangan cacat tetap yang diderita kuda 

sehingga tidak bisa menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya 
 Kerugian akibat pencurian atau penyesatan kuda 
 
Termasuk juga cover untuk: 
 Cacat sementara 
 Biaya dokter hewan (biaya melahirkan dan vaksinasi dikecualikan) 
 Retirement Benefit (maks 6 bulan setelah hewan tidak bisa dikendarai karena kecelakaan 

atau sakit, dan hanya menjadi hewan peliharaan saja) 
 Pelana, tali kekang dan tapal kuda (excess utk kerugian akibat fire or theft, untuk 

commercial riding dikecualikan) 
 Third Party Liability (Kerugian atas pagar dan tumbuhan pada saat kuda ditunggangi – 

dikecualikan) 
 PA untuk joki pada saaat menunggangi kuda 
 Kerugian accidental terhadap horsebox trailer 
 
I2. CATS & DOGS 
Cover: 
 Biaya dokter hewan (pengecualian: vaksinasi, perawatan pencegahan, kehamilan, 

pemandulan kecuali atas alasan medis atau kondisi kronis yang didiagnosa sebelumnya) 
 Kematian mendadak 
 Kematian akibat penyakit 
 Kerugian akibat pencurian atau penyesatan 
 Biaya kandang pada saat pemilik berada di rumah sakit 
 Biaya advertising dan reward  (jika hewan hilang) 
 Third Party Liability 
 Pematalan liburan karena operasi yang mendadak 
 
 
J. LEGAL EXPENSES 
 
Cover atas biaya-biaya hukum yang timbul dari usaha tertanggung untuk melakukan 
penuntutan atau pembelaan tuntutan dari pihak ketiga di pengadilan. Terdapat limit 
penggantian untuk biaya-biaya ini. 
 
Jaminan terbagi dalam 3 (tiga) kategori: 
 
J1. RECOVERY COSTS 
Cover atas biaya-biaya hukum yang telah dikeluarkan tertanggung dalam upaya menuntut 
tanggung jawab pihak ketiga yang telah mengakibatkan kerugian bodily injury atau property 
damage terhadap tertanggung. 
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Masalah-masalah (case) yang termasuk dalam scope of cover: 
 Kematian, cidera badan dan kerusakan property yang dialami tertanggung dan anggota 

keluarga (kecuali masalah yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan 
bermotor) 

 Pembelian atau penyewaan barang/ jasa untuk penggunaan pribadi 
 Pelanggaran hak hukum berkaitan dengan kepemilikan rumah tinggal 
 Pelanggaran kontrak kerja tertanggung 
 Kompensasi terkait dengan Data Protection Act 1984 (untuk kerugian finansial saja) 
 
J2. CIVIL DEFENCE COSTS 
Cover biaya-biaya hukum untuk pembelaan diri tertanggung dari tuntutan masalah perdata, 
dimana biaya-biaya ini tidak dicover dalam jenis asuransi lain. 
 
Masalah-masalah (case) yang termasuk dalam scope of cover: 
 Penjualan barang pribadi termasuk tempat tinggal 
 Investigasi masalah pajak tertanggung dari pihak berwenang 
 
J3. PROSECUTION DEFENCE COSTS 
Cover atas biaya hukum untuk pembelaan diri tertanggung  dari beberapa tuntutan kriminal 
yang umumnya terkait dengan kendaraan bermotor. 
 
Cover tidak berlaku untuk denda yang dibebankan pengadilan kepada tertanggung. 
 
J4. PENGECUALIAN 
 Kerugian di luar territorial limits 
 Upaya banding (kecuali atas persetujuan penanggung) 
 Biaya-biaya yang tidak disetujui penanggung 
 Klaim yang timbul dari: 

o Usaha tertanggung (di luar masalah kontrak pekerjaan) 
o Tindakan kesengajaan atau tindak kriminal 
o Perencanaan, pembangunan dan perubahan struktur bangunan 
o Pencemaran nama baik dan fitnah 
o Perceraian dan masalah perkawinan 
o Sengketa antara pemilik dan penyewa bangunan 

 Excess 
 
 
K. EMERGENCY ASSISTANCE 
Layanan tambahan berupa advis yang diberikan penanggung kepada tertanggung. Biaya 
melalui komunikasi telepon. 
 Legal Advice (baik legal expenses di asuransikan atau tidak) 
 Emergency Service (e.g: untuk perbaikan rumah, baik klaim maupun tidak) 
 Glazing Service (advis utk penggantian kaca yang pecah melalui supplier khusus dan 

dengan harga yang khusus) 
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L. GENERAL EXCLUSIONS & CONDITIONS OF THE HOUSEHOLD 
POLICY 

 
L1. GENERAL EXCLUSIONS 
 War Risks 
 Radioactive Contamination 
 Sonic Bangs 
 
L2. CONDITIONS 
 
Due Care 
 Tertanggung wajib melakukan tindakan pencegahan kerugian yang wajar 
 Tertanggung wajib untuk memelihara kondisi property dengan baik 
 
Maintenance of the Sum Insured 
Tertanggung harus memelihara kecukupan SI selama periode asuransi, dan nilai ini harus 
sesuai dengan basis penutupan yang dipilih (apakah new for old atau indemnity basis) 
 
Alterations 
Segala bentuk perubahan risiko yang akan mempengaruhi terjadinya kerugian harus 
diberitahukan dan mendapatkan persetujuan dari penanggung. 
 
Claims 
Dalam hal terjadi peristiwa yang akan mengakibatkan timbulnya klaim, tertanggung wajib: 
 Lapor kepada penanggung secepatnya, dan kepada polisi jika terkait dengan risiko 

pencurian dan huru-hara 
 Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung klaim atas biaya tertanggung sendiri 
 Mengajukan tuntutan klaim kepada penanggung 
 Tidak membuat pernyataan, penawaran atau janji kepada pihak lain tanpa persetujuan 

penanggung 
 
Other Insurance (Contribution) 
 
Salvage 
Penanggung diberi kesempatan untuk menangani salvage, dan salvage tidak di-abandon 
kepada penanggung 
 
Interpretation 
Kata-kata yang memiliki arti khusus akan diartikan sama dimanapun kata tersebut berada di 
dalam polis 
 
Observance 
Liability penanggung kepada tertanggung tergantung dari seberapa jauh tertanggung 
mematuhi syarat dan kondisi yang ada di dalam polis 
 
Arbitration (hanya mengenai jumlah klaim saja) 
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Fraud 
Kesengajaan akan menghilangkan hak tertanggung utk mendapatkan ganti rugi 
 
Subrogation 
 
Cancellation 
Insurer  pengembalian premi pro rata 
Insured  pengembalian premi pro rata jika tidak terjadi klaim sebelumnya 
 
 
M. PROPOSAL FORMS 
 
General Questions: 
 Nama Tertanggung 
 Lokasi Risiko 
 Okupasi 
 Pengakuan pelanggaran hukum tertanggung di masa lalu 
 Pengalaman kerugian masa lalu 
 Riwayat Asuransi 
 
Specific Questions 
 Konstruksi bangunan 
 Kondisi properti 
 Property occupation 
 
 
N. SURVEYS 
 
Digunakan jika risiko tergolong non-standard (high risk) serta proposal form dirasa kurang 
mencukupi untuk mendapatkan gambaran risiko yang jelas. 
 
Hal-hal yang dilaporkan oleh surveyor: 
 Kecukupan Sum Insured 
 Konstruksi bangunan 
 Okupasi 
 Lokasi dan situasi dimana bangunan berada 
 Sekuriti 
 Kerugina masa lalu 
 Perbaikan risiko yang dilakukan 
 Moral Hazard 
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O. LIFESTYLE RATING 
 
Rating dan underwrite di dalam household policy dengan memperhatikan gaya hidup 
tertanggung. Faktor-faktor yang diperhatikan antara lain: 
 Usia tertanggung 
 Kebiasaan tertanggung (smoker?) 
 Umur dan jenis properti yang diasuransikan 
 Perilaku masa lalu dan hobi tertanggung 
 
 

End of Chapter 5 
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Minitest 5 
Chapter 5 – Household Insurance: Additional Cover 
 
Petunjuk Umum: 
Beri tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara anggap paling benar, kecuali jika 
terdapat petunjuk khusus di dalam soal. 
 
1. Petunjuk Khusus: 

Pilih a atau b saja untuk jawaban yang paling benar: 
Portable possessions dapat dipertanggungkan di dalam household policy hanya jika diperinci 
secara tegas saja di dalam polis (specified) 
Pernyataan di atas: 
a. Benar 
b. Salah 

 
2. Berikut ini adalah properti yang tergolong dalam kategori uang (money), kecuali: 

a. Cash – Cheques – Luncheon Vouchers 
b. Postal Orders – Banker’s Draft – Premium Bonds 
c. Gift Tokens – ID Cards – Telephone Cards 
d. Current Postage Stamps – Saving’s Stamp & Certificate – Telephone Cards 
 

3. Berikut ini adalah perluasan (extensions) dari Credit Cards, kecuali: 
a. Emergency Cash 
b. Change of Address 
c. Interest Charges 
d. Card Registration 
 

4. Petunjuk khusus: 
Pilih a atau b saja 
Ugi memiliki polis household yang diperluas dengan jaminan terhadap sepeda dan 
mengajukan tuntutan ganti rugi akibat pencurian kepada penanggung, yang salah satu 
tuntutannya  adalah sepeda. Saat kejadian Ugi sedang keluar rumah bersama keluarganya. 
Apakah kerugian ini di jamin oleh polis? 
a. Tidak dijamin karena premises tidak ditempati 
b. Dijamin sepanjang premises dikunci atau dijaga oleh karyawan tertanggung 

 
5. Petunjuk khusus: 

Pilih a atau b saja 
Pembusukan isi freezer karena terputusnya aliran listrik akibat pemadaman yang 
diperintahkan oleh pemerintah termasuk di dalam jaminan polis household dengan 
perluasan freezer contents 
Penrnyataan di atas: 
a. Benar 
b. Salah 
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6. Adi mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung atas karavan yang dimilikinya. 
Kerugian diakibatkan risiko banjir. Apakah kerugian ini dijamin di dalam polis household? 
a. Dijamin 
b. Tidak dijamin karena banjir merupakan pengecualian dalam perluasan utk karavan 
c. Dijamin sepanjang karavan ditambatkan dengan baik 
d. Tidak dijamin jika karavan ditempatkan di dekat danau/ sungai 
 

7. Cover untuk Small Craft secara garis besar meliputi Rangka Kapal, Barang Pribadi 
Tertanggung dan Pengunjung, Biaya Penyelamatan, dan Tanggung Jawab Hukum 
terhadap Pihak Ketiga 
Pernyataan di atas: 
a. Benar 
b. Salah 

 
8. Perlengkapan Olahraga dapat dijamin di dalam polis household dengan mencantumkan 

rincian jenis perlengkapan dan nilai pertanggungan dari perlengkapan tersebut. 
Pernyataan di atas: 
a. Benar 
b. Salah 
 

9. Berikut adalah jaminan untuk cover atas domestic animals kecuali: 
a. Kematian akibat wabah penyakit 
b. Biaya vaksinansi 
c. Economic Slaughter 
d. Pencurian 

 
10. Legal Expenses cover di dalam polis household menjamin biaya-biaya hukum yang khusus 

timbul dalam proses pembelaan diri tertanggung dari tuntutan ganti rugi pihak ketiga. 
Pernyataan di atas: 
a. Benar 
b. Salah 

11. Kondisi di dalam polis household yang mengatur masalah pembatalan yang tepat adalah: 
a. Pembatalan dari tertanggung – pengembalian premi pro rata  
b. Pembatalan dari tertanggung - pengembalian premi short scale basis 
c. Pembatalan dari tertanggung - pengembalian premi pro rata sepanjang tidak terjadi 

klaim 
d. Pembatalan dari penanggung – pengembalian premi pro rata sepanjang tidak terjadi 

klaim 
 

12. Penggunaan survey di dalam penutupan household insurance diperlukan jika: 
a. risiko non-standar 
b. tertanggung tidak mau mengisi proposal form 
c. risiko standar tetapi tertanggung meminta diskon premi 
d. penutupan atas dasar lifestyle rating 
 

 


