
http://lulusujianaamai.wordpress.com 

Pengantar Asuransi Pribadi                                           Henry A. Siregar, SE, MM, AAIK 1 

CHAPTER 7 
PRIVATE MOTOR INSURANCE  
 
A. INTRODUCTION 
 
 Asuransi Kendaraan Bermotor termasuk dalam kategori asuransi wajib 

(compulsory) di Inggris dan yang paling banyak dibeli orang 
 Mengendarai atau bertanggung jawab terhadap kendaraan di jalan umum 

tanpa adanya asuransi yang mengcover kerugian bodily injury dan property 
damage pihak ketiga adalah ilegal. 

 Minimum cover yang harus dibeli oleh seseorang berkaitan dengan hal di 
atas (RTA cover only) harus menjamin: 
o Liability atas kematian atau cidera badan pihak ketiga akibat 

tertanggung menggunakan kendaraan bermotor 
o Liability atas kematian atau cidera badan penumpang 
o Liability atas kerusaka harta benda milik pihak ketiga s/d limit £250,000 
o Emergency treatment korban luka-luka akibat penggunaan kendaraan 

bermotor 
 Liability atas kematian atau cidera badan terhadap seseorang yang timbul 

dari berkendaraan untuk keperluan pekerjaannya, pada awalnya 
dikecualikan dalam polis kendaraa ini (karena dianggap masuk ke dalam 
cover EL), namun sejak tanggal 1 July 1994 hal ini dijamin di dalam polis 
kendaraan.  

 
B. PRIVATE MOTOR INSURANCE: THE LEVELS OF COVER 
 
B1. ROAD TRAFFIC ACT ONLY (RTA ONLY) 
Cover indemnity atas: 
 Luka badan atau kematian pihak ketiga termasuk penumpang 
 Kerugian harta benda pihak ketiga (subject to limit di atas) 
 Claimant’s costs & expenses of handling the claim 
 Perawtan darurat dan biaya rumah sakit 
 
Cover terbatas untuk kecelakaan yang terjadi di jalan umum (tidak berlaku utk 
private driveway) 
 
B2. THIRD PARTY ONLY (TP ONLY) 
Cover di dalam jaminan ini: 
 RTA Only; ditambah 
 Kecelakaan yang terjadi di daerah atau pada saat transit dipelabuhan 

manapun di Inggris 
 Kecelakaan pada saat tertanggung menggunakan kendaraan bermotor atau 

sepeda motor yang bukan miliknya dan yg tidak disewakan kepadanya. 
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(tidak berlaku utk polis kendaran komersial dan untuk pengendara dalam 
usia tertentu) 

 Indemnity terhadap siapapun yang mengemudikan kendaraan atas perintah 
atau seizin pemegang polis (dengan catatan pengemudi lain diperkenankan 
di dalam certificate of insurance) 

 Indemnity terhadap pengguna kendaraan (tapi bukan pengemudi) atas 
perintah atau seizin pemegang polis 

 Indemnity terhadap penumpang yg bertanggung jawab terhadap timbulnya 
kecelakaan. Indemnity diberikan atas permintaan pemegang polis. (Contoh: 
penumpang tidak hati-hati dalam membuka pintu sehingga mengenai pihak 
lain) 

 Indemnity terhadap employer atau partner pada saat kendaraan digunakan 
untuk urusan bisnis dari employer dan partner tersebut (dengan syarat sesuai 
dengan deskripsi penggunaan kendaraan) 

 Indemnity kepada ahli waris/ perwakilannya (jika pihak ketiga meninggal 
dunia) 

 Legal Costs. Terdiri dari: 
o Claimant’s costs 
o Handling claims costs 
o Solicitor’s Fees (utk menghadiri pemeriksaan/ sidang pembelaan 

tertanggung) 
o Biaya sampai dengan batas tertentu untuk pembelaan tertanggung karena 

tuduhan pembunuhan berencana atau reckless driving, dengan syarat 
tuntutan timbul dari kecelakaan yang dijamin di dalam polis 

 
B3. THIRD PARTY, FIRE & THEFT 
Luas jaminan: 
 TP Only seperti di atas; ditambah 
 Biaya perbaikan atau penggantian kepada tertanggung, jika kendaraan 

mengalami: 
o Kebakaran, sambaran petir atau ledakan 
o Kerusakan pada saat percobaan pencurian atau pada saat dicuri 
o Pencurian (kendaraan tidak diketemukan lagi) 

 Spare parts kendaraan yang disimpan di garasi atau yang berada di dalam 
kendaraan itu sendiri juga dijamin di dalam polis 

 Biasanya risiko theft yang terjadi pada malam hari dikecualikan jika 
kendaraan tidak disimpan di dalam garasi, atau alternatif lain dengan 
membebankan tambahan premi untuk overnight theft risk ini. 

 
B4. COMPREHENSIVE 
Luas jaminan: 
 Third Party, Fire & Theft; ditambah 
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 Any accidental & malicious damage to the insured’s vehicle; subject to exclusions 
apply 

 Termasuk pula:  
o Santunan kecelakaan utk tertanggung dan pasangannya 
o Biaya medis 
o Personal effects 
o Glass breakage 

 
 
C. SCOPE OF POLICY COVER 
 
Polis yang digunakan umunya adalah polis standar dengan beberapa bagian 
(sections) penjaminan di dalamnya, sehingga dapat digunakan baik cover yang 
diminta comprehensive maupun yang sempit seperti TP only 
Operative Clause di dalam polis standar kendaran bermotor Inggris memuat 
bagian-bagian sebagai berikut: 
 
C1. THIRD PARTY LIABILITY 
Klausula ini berlaku untuk jaminan TP only; Third Party, Fire & Theft; dan 
Comprehensive Policies 
 
Cover yang diberikan: 
 Biaya perawatan darurat atau biaya rumah sakit 
 Liability pemegang polis terhap pihak ketiga akibat penggunaan kendaraan 

(baik BI maupun PD) 
 Legal Costs & handling claims costs 
 
Perluasan yang diberikan: 
 Liability pemegang polis kepada pihak ketiga pada saat menggunakan 

kendaraan milik orang lain (atas izin pemilik) tetapi tdk termasuk kerusakan 
kendaraan 

 Indemnity thd authorized drivers sepanjang mereka mengendarai kendaraan 
dgn policyholder’s certificate dan memiliki driving licence 

 Passenger’s negligence 
 Employer or business partner of the policyholder 
 Indemnity thd ahli waris atau perwakilannya (jika pihak ketiga meninggal 

dunia) 
 
Pengecualian: 
 Kematian atau luka badan seseorang pada saat melakukan pekerjaan 
 Kerusakan properti milki atau yang dipercayakan atau dalam pengawasan 

pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi dalam section ini 
 Liability yang dicover di dalam polis atau asuransi lain 
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C2. LOSS OF OR DAMAGE TO THE INSURED CAR BY FIRE OR THEFT 
Klausula ini berlaku untuk jaminan Third Party, Fire & Theft; dan 
Comprehensive Policies 
 
C3. LOSS OF OR DAMAGE TO THE INSURED CAR OTHER THAN BY FIRE 
OR THEFT 
Klausula ini berlaku untuk jaminan Comprehensive saja 
 
Accidental (all-risks) section dengan pengecualian sebagai berikut: 
 Wear & tear and depreciation 
 Loss of use (kerugian karena kendaraan tidak dapat digunakan/ pada saat 

diperbaiki) 
 Mechanical and electrical failures or breakages 
 Damage to tyres by breaking, punctures, cuts or bursts 
 
C4. REPAIRS 
Klausula ini berlaku untuk jaminan Comprehensive saja 
 
 Klausula yg berkaitan dengan prosedur perbaikan kendaraan setelah 

kerugian terjadi 
 Biaya tarik kendaraan ke bengkel terdekat dan pengembalian kendaraan 

pada saat perbaikan telah selesai, dijamin dalam polis 
 Pengembalian kendaraan bisa dilakukan ke alamat lain (sementara) 

sepanjang tidak meningkatkan biaya seandainya dikirimkan ke rumah 
tertanggung 

 Jika biaya perbaikan kendaraan melebihi nilai ekonomisnya, maka 
penanggung akan menegosiasikan dengan tertanggung ganti rugi secara total 
loss (CTL) dengan memperhatikan market value dan sum insured mana yang 
lebih kecil 

 Spare part yang sudah tidak dapat diperbaiki atau diproduksi lagi, maka 
ganti rugi berdasarkan nilai terakhir yang tercatat di pabrikan spare parts 
tersebut (spare parts clause) 

 
C5. BREAKAGE OF GLASS 
Klausula ini berlaku untuk jaminan Comprehensive saja 
 Menjamin kerusakan terhadap kaca mobil yang terjadi secara tiba-tiba 
 Bodi mobil yang ikut tergores karena pecahan kaca juga dijamin 
 Jaminan ini bisa dilekatkan pada cover TP only dengan tambahan premi 
 
C6. PERSONAL ACCIDENT INSURANCE 
Klausula ini berlaku untuk jaminan Comprehensive saja sepanjang polis 
tidak ditutup dgb joint names 
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 Cover PA untuk tertanggung dan pasangannya pada saat berkendaraan saja 
 Pengecualian: 

o Bunuh diri atau percobaan bunuh diri 
o Pengemudi atau penumpang berusia di atas 70 tahun lebih 

 
C7. MEDICAL EXPENSES 
Klausula ini berlaku untuk jaminan Comprehensive saja 
 Terdapat limit yang kecil biasanya £100 
 Tidak diberikan penggantian kecuali jika biaya betul-betul dikeluarkan 
 
C8. PERSONAL EFFECTS  
Klausula ini berlaku untuk jaminan Comprehensive saja 
Cover atas kerugian personal effects milik tertanggung sebagai akibat kecelakaan, 
kebakaran atau pencurian s/d limit tertentu 
 
C9. FOREIGN USE 
Klausula ini berlaku untuk jaminan TP only; Third Party, Fire & Theft; dan 
Comprehensive Policies 
Cover minimum requirements (TPL) di negara tertentu, pada saat kendaraan 
digunakan di luar negeri. (kemungkinan lebih rendah dari UK requirement) 
 
C10. CAR SHARING 
Klausula ini berlaku untuk semua jenis jaminan Private Motor Insurance 
 
Klausula ini memungkinkan penerimaan uang dlm jumlah kecil dari 
penumpang (contoh: mengantar ke tempat kerja) tidak dianggap sebagai use for 
hire or reward. Dengan syarat: 
 Tidak membawa penumpang lebih dari 6 orang 
 Keseluruhan tarif tidak melebihi running costs of the vehicle 
 Penumpang tidak diangkut atas dasar usaha/ bisnis pengangkutan 

penumpang 
 
C11. ALLOWANCE WHEN THE INSURED CAR IS OUT OF USE 
Klausula ini berlaku untuk semua jenis jaminan Private Motor Insurance 
Pengembalian premi pada saat kendaraan tidak digunakan dalam jangka waktu 
minimum 28 hari berturut-turut, dengan syarat bukan karena kendaraan sedang 
diperbaiki 
 
D. POLICY EXTENSIONS 
 
 Windscreens (utk polis non comprehensive) 
 Rugs, Clothing & Personall Effects (utk nilai di atas limit) 
 Young Additional Drivers (tambahan premi dan excess) 
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 Loss of Use (penggantian kendaraan sementara) 
 Personal Accident Benefits (increase benefit for insured & spouse, include 

driver, passengers, additiona weeky benefit) 
 Elections (Pemilu – Indemnity thd candidate, agent, committee, or 

responsible body) 
 Continental Use (minimum requirement di negara lain disamakan dengan 

UK) 
 Transport By Sea & Air 
 Racing, Competitions, Rallies & Trials 
 Breakdown Cover (bukan krn accidental damage) 

o Ongkos kerja pihak bengkel (1 hour) 
o Biaya tarik kendaraan 
o Biaya sewa kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan atau kembali ke 

rumah, termasuk rail ticket untuk mengambil kendaraan pada saat selesai 
diperbaiki 

o Biaya transportasi car & occupants menuju tempat tujuan atau kembali ke 
rumah 

o Overnight hotel accomodation 
 Joint Policies 
 Short Period Policies 
 No Claims Discount 
 
E. GENERAL EXCLUSIONS 
 Use of The Insured Car (Penggunaan kendaraan tanpa SIM dan tidak 

sesuai dengan tujuan penggunaan kendaraan) 
 Contractual Liability (Standard Pengecualian di tiap polis liability namun 

tidak memiliki pengaruh di dalam motor insurance) 
 War Risks 
 Radioactive Contaminantion & Explosive Nuclear Assembly 
 Riot & Civil Commotion 
 
F. GENERAL CONDITIONS 
 Duties of Policyholder 
 Notification 
 Conduct of Claim/ Subrogation (Hak penanggung untuk menangani klaim 

dan melakukan subrogasi sebelum pembayaran klaim) 
 Cancellation (Baik insurer maupun insured – khusus insured terdapat syarat 

berkaitan dengan klaim) 
 Contribution 
 Arbitration 
 Avoidance of Certain Terms & Rights of Recovery (sue insured & negligent 

party) 
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G. ADDITIONAL PRIVATE MOTOR BENEFITS  
 Extended Warranty Insurance 
 Legal Expenses Insurance 
 Breakdown Recovery (In house – dari penanggung) 
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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: 
Benar 
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 
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