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CHAPTER 6 
TRAVEL INSURANCE & OTHER PERSONAL INSURANCES 
 
A. INTRODUCTION 
 
 Risiko yang dihadapi di dalam perjalan antara lain: 

o Kematian dan luka badan 
o Biaya medis 
o Kehilangan bagasi 
o Tanggungjawab hukum terhadap pihak ketiga 
o Pembatalan perjalanan karena alasan mendesak 

 Kebutuhan tertanggung individual atas proteksi terhadap risiko makin lama makin 
berkembang sehingga membutuhkan cover-cover khusus seperti: 
o Yacht & motor boat insurance 
o Extended warranty 
o Twins insurance 
o Personal insurance overseas 
o Musical instrument; fine art; photographic equipment 

 
 
B. TRAVEL INSURANCE 
 
Luas jaminan di dalam travel insurance terdiri dari: 
 
Personal Accident Benefits 
 Santunan kematian dan cacat tetap keseluruhan akibat kecelakaan untuk dewasa dan 

anak-anak dengan limit tertentu (biasanya untuk anak-anak lebih kecil daripada dewasa)   
 Cacat Sementara (tidak bisa bekerja) akibat kecelakaan khusus untuk orang dewasa 
 Aktivitas berbahaya umumnya tidak di cover dalam kondisi standar. Dapat diperluas 

dengan tambahan premi yang lebih tinggi dari biasanya 
 
Medical and Associated Expenses 
 Biaya perawatan medis – termasuk biaya operasi, biaya rumah sakit, emergency dental 

treatment 
 Biaya akomodasi dan perjalanan tambahan untuk pasien, teman, anggota keluarga, 

perawat yang ikut di dalam perjalanan 
 Biaya tambahan untuk membawa pulang pasien termasuk biaya air ambulance (termasuk 

pula biaya pemulangan jasad tertanggung yg meninggal dunia) 
 Biaya tambahan dari anggota perjalanan yang terlambat akibat kecelakaan dan penyakit 
 Premi tambahan untuk perjalanan ke Amerika dan Canada (karena biaya medis yang 

tinggi di negara ini) 
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Cancellation or Curtailment 
Cover atas kerugian berupa tidak dikembalikannya uang untuk biaya transportasi dan 
akomodasi yang telah dipesan sebelumnya, tetapi tidak digunakan sebagai akibat dari 
pembatalan perjalanan karena situasi-situasi yang mendesak. 
 
Sebab-sebab dalam kategori mendesak ini antara lain: 
 Kematian, sakit, atau kecelakaan yang dialami tertanggung atau orang yang akan ikut 

berpergian dengan tertanggung. Kehamilan yang diketahui setelah pemesanan 
transportasi dan akomodasi. 

 Tertanggung harus menghadiri sidang di pengadilan baik sebagai saksi maupun tersangka 
 Pemutusan hubungan kerja yang belum diketahui sebelumnya 
 Unforseen accumulation of work 
 Ditugaskan ke luar negeri 
 Terjadi pencurian atau kebakaran di tempat tinggal maupun tempat usaha tertanggung 
 
Kesimpulan: 
Pembatalan karena disebabkan sesuatu yang terjadi langsung (tiba-tiba) dan mendesak. 
Bukan karena perubahan keinginan atau kesulitan finansial untuk membiayai perjalanan 
 
Baggage, personal effects & money 
 Cover atas kerugian/ kehilangan bagasi, termasuk pakaian dan barang pribadi yang 

dibawa atau dibeli oleh tertanggung selama perjalanan 
 Terdapat single article limit dan limit untuk barang-barang berharga 
 Cover new for old dapat diberikan sepanjang barang bawaan berusia tidak lebih dari 2 

tahun pada saat kejadian 
 All-risks basis 
 Excess diterapkan untuk menghindari kerugian-kerugian bersifat minor 
 Sum Insured biasanya sudah ditentukan (dibatasi) sebelumnya, namun harus diperhatikan 

perjalanan yang dilakukan (apakah first class trip?) untuk memastikan apakah SI cukup 
atau tidak 

 Jika terjadi significant underinsurance maka ganti rugi yang diberikan tidak penuh (full) 
 Uang dan kartu kredit dapat dicover dengan limit tertentu 
 
Personal Liability 
Cover dalam status tertanggung sebagai individu (private capacity) untuk: 
 Legal liability yang timbul dari kerugian accidental  yang dialami pihak ketiga baik berupa: 

o Bodily injury; maupun 
o Property damage 

 Legal expenses 
 
EXTENTIONS 
 
Hospital Cash Benefits 
Santuan uang tunai harian selama tertanggung berada di rumah sakit. Jaminan tambahan dari 
pembayaran yang dilakukan di dalam medical & associated sections 
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Delayed Baggage 
Cover biaya penggantian untuk barang-barang penting seperti pakaian dan alat mandi akibat 
keterlambatan bagasi 
 
Travel Interruption 
Penggantian biaya akomodasi dan transpor tambahan bagi tertanggung dan anggotan 
perjalanan, karena sarana umum tidak dapat mengantarkan tertanggung menu tempat 
keberangkatan (baik untuk pergi maupun akan pulang dari tempat berlibur) 
 
Travel Delay 
Cover biaya yang timbul akibat keterlambatan alat transportasi seperti pesawat terbang atau 
kapal laut sedikitnya 12 jam sejak waktu keberangkatan, karena terjadi cuaca buruk, 
pemogokan, huru-hara, kerusakan alat transportasi. 
 
Tertanggung dapat memilih untuk membatalkan perjalanan setelah lewat dari 12 jam 
pertama, dan penggantian untuk biaya transportasi dan akomodasi yang telah dipesan akan 
diberikan kepada tertanggung sampai limit tertentu. 
 
Failure of tour organiser 
Cover kerugian yang dialami tertanggung karena masalah finansial yang dialami  tour 
organiser, airline, travel agent, atau siapapun yang telah menerima pembayaran di muka dari 
tertanggung untuk perjalanan 
 
Lack of services or amenities 
Cover atas kerugian akibat pihak hotel tidak dapat memberikan pelayanan yang memadai di 
hotel, karena pemogokan massa dalam waktu sedikitnya 48 jam. 
 
Loss of Passports 
Cover biaya transport dan akomodasi tambahan untuk keperluan pengurusan paspor yang 
hilang dicuri orang. 
 
Legal Expenses 
 
 
EXCLUSIONS 
 Kematian, cidera badan, atau sakit karena: 

o Penggunaan obat-obatan (kecuali diresepkan oleh dokter, tetapi juga bukan untuk 
pecandu) 

o Keracunan 
o Kontribusi dari kegilaan, penyakit kelamin, kemahilan, melahirkan anak, atau karena 

sebab alamiah dan gradual lainnya 
o Cacat fisik dan mental yang dialami sebelumnya 
o Mengikuti olahraga berbahaya 
o Bunuh diri atau melukai diri sendiri 

 Kehilangan/ kerugian: 
o Bagasi akibat penyitaan atau penahanan dari pemerintah 
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o Corneal caps, micro lenses, stamps, manuscripts & documents 
o Peralatan berkemah 
o Cash/ cheques kecuali dilaporkan kepada polisi dalam waktu 24 jam 

 Barang-barang pecah belah 
 
 
C. YACHT & MOTOR BOAT INSURANCE 
 
Cover: 
 Hull, machinery & equipment 
 Legal liability 
 Personal Accident 
 
Tidak berlaku untuk kapal dalam kategori small craft 
 
D. EXTENDED WARRANTY 
 
Cover untuk tambahan garansi yang diberikan oleh produsen alat-alat elektronik untuk 
kerugian yang disebabkan electrical atau mechanical defect dari alat-alat tersebut. 
 
Perbaikan harus dilakukan oleh supplier dari alat-alat tersebut. 
 
Pengecualian: 
 Tidak mematuhi rekomendasi dari manufacturer; atau kelalaian dalam merawat alat 
 Risiko yang dicover di dalam household policy 
 War and kindred risks 
 Biaya penggantian bohlam, antena, kabel eksternal, knob, handles, driving belts, dll 
 
E. TWINS INSURANCE 
Cover biaya tambahan karena kelahiran anak kembar atau lebih dari 2 (dua). Jika lebih dari 2 
maka double sum insured yang akan dibayarkan 
 
Pengecualian: 
 Kelahiran prematur 
 Hanya satu bayi yang selamat dalam waktu 24 jam 
 Births following any fertility treatment 
 
F. PERSONAL INSURANCE OVERSEAS 
Cover PA untuk tertanggung yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Efektif jika 
dikombinasikan dengan household & annual travel cover (bisa termasuk istri dan anak) 
Sections yang dimasukkan ke dalam polis: 
 Bagasi 
 All-risks 
 Medical & repatriation expenses 
 PA and sickness 
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 Personal Liability 
 
G. MUSICAL INSTRUMENTS; FINE ART; PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 
 
Special items yang dicover dengan luas jaminan all-risks 
 
 

End of Chapter 6 
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Minitest 6 
Chapter 6 – Travel Insurance & Other Personal Insurance 
 
Petunjuk Umum: 
Beri tanda silang (X) pada jawaban yang Saudara anggap paling benar, kecuali jika 
terdapat petunjuk khusus di dalam soal. 
 
 
1. PA Benefits di dalam travel insurance berupa santunan cacat sementara berlaku baik 

untuk orang dewasa maupun anak-anak 
Pernyataan di atas: 
a. Benar 
b. Salah 

 
2. Berikut merupakan jaminan standar di dalam travel insurance, kecuali 

a. Personal Accident dan Personal Liability 
b. Keterlambatan Bagasi 
c. Medical Expenses 
d. Pembatalan Perjalanan  
 

3. Jaminan tambahan sebagai pelengkap medical & associated expenses dalam travel insurance 
adalah: 
a. Hospital Cash Benefits 
b. Hospital Registration 
c. Biaya pemulangan jasad tertanggung 
d. Biaya air ambulance 
 

4. Perluasan loss of passporti di dalam travel insurance memberikan jaminan terhadap biaya 
pengurusan paspor. 
Pernyataan ini: 
a. Benar 
b. Salah 

 
5. Kapal yang dicover di dalam Yacht and Motor Boat Insurance memiliki spesifikasi 

berikut: 
a. panjang lebih dari 5 meter dan kecepatan di bawah 17 knot 
b. panjang kurang dari 5 meter dan kecepatan kurang dari 17 knot 
c. panjang lebih dari 5 meter dan kecepatan kurang dari 20 mph 
d. panjang lebih dari 5 meter dan kecepatan lebih dari 20 mph 

 
 

Selamat Bekerja 
 
 


