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CHAPTER 11. PECUNIARY INSURANCE II 
 
A. Credit Insurance 
1. Jaminan credit insurance: 

Memberikan penggantian terhadap ketidakmampuan (inability) atau ketidakmauan 
(unwillingness) dari pihak penerima barang untuk membayar kepada tertanggung. 

2. Umumnya tidak menjamin ; 
- asuransi hire purchase bisnis atau yang lebih tepat menjadi bisnis perbankan 
- pemberian kredit kepada individual members of the general public. Contoh :  

penjual koran, susu, dll di mana pembayarannya pada akhir bulan. 
Hal ini umumnya dikecualikan karena: 
- agak sulit mengasses resikonya 
- relatively small dan tidak praktis untuk menilai kredit worthiness setiap pelanggan 

3. Fungsi: 
a. melindungi asset tertanggung 
b. memperbaiki permodalan tertanggung atas bad debts 
c. menjaga keutuhan deviden (untuk kepentingan pemegang saham) 
d. bantuan finance kepada tertanggung dalam hal terjadi kerugian akibat kemacetan 

kredit 
e. menghindari kemungkinan bangkrut 

4. 2 (dua) bentuk penutupan: 
a. Specific account policies 

- Tertangung hanya meminta pertanggungan atas customer tertentu yang 
menurutnya beresiko tinggi 

 Misalnya : ia meminta penanggung mengcover kredit dengan limit 10.000 
pound untuk customer A, 7500 pound untuk customer B, dll. 

- Penanggung melakukan investigasi sendiri dan berdasarkan penemuannya, ia 
menentukan limit pertanggungan 

- Penutupan ini tidak favorable untuk penanggung dan biasanya premi yang 
lebih tinggi ditetapkan untuk penutupan ini 

b. Whole turnover policy 
- Tertanggung mengasuransikan seluruh resiko kredit dari usahanya, dengan 

rate premi yang sama, baik untuk resiko yang baik maupun yang buruk 
- Tertanggung secara otomatis mempertanggungkan kredit yang ia berikan 

kepada setiap customernya sampai dengan batas yang disebut ‘discretionary 
limit’ yaitu bahwa ia telah bertindak seolah-olah ia tidak mengasuransikan 

- Untuk menghindari customer yang mempunyai record bad debt losses dan 
juga menghindari premi yang besar, deductible atau excess dapat diberikan 
Ini juga untuk menghindari biaya-biaya administrasi, baik untuk  tertanggung 
maupun penanggung 

- Whole turn ovre policy ini juga dapat dibagi: 
a) per individual branches/divisions 
b) selected geographical areas 
asalkan ini juga separately accounted for and subject to separate credit control 
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5. Perbedaan antara credit insurance dengan loss of book debt insurance: 

- Pada loss of book debts insurance, belum tentu customer tidak mau atau tidak 
mampu membayar 

- Pada loss of book debts insuranced, catatan pembukuannnya hilang atau musnah, 
sedangkan di credit insurance, catatannya ada 

 
B. Fidelity Guarantee 
1. Pengertian: 

“Fidelity”  adalah faithful or loyal performance of a duty 
Fidelity guarantee policy menjamin kerugian yang diakibatkan oleh ketidakjujuran 
karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

2. 5 (lima) bentuk polis fidelity guarantee: 
a. Commercial guarantees : memberikan jaminan kepada employer atas direct 

pecuniary loss ataupun loss of stock yang disebabkan oleh ketidakjujuran 
karyawan selama menjalankan tugasnya 

b. Court bonds : court bonds diperlukan sebagai jaminan pelaksanaan administrasi di 
berbagai bidang kegiatan 

c. Government bonds : jaminan yang diambil pemerintah dalam hal pembayaran bea 
impor serta pelaksanaan yang seharusnya dari syarat-syarat tertentu dalam 
menjalankan bisnis barang-barang tertentu 

d. Bankruptcy and liquidation bonds : bila seseorang dinyatakan bangkrut/pailit, 
property-nya diserahkan kepada trustee yang ditunjuk oleh kreditur. Penunjukan 
ini harus berdasarkan sertifikat penunjukkan yang dikeluarkan Departemen 
Perdagangan, yang dikeluarkan hanya bila trustee telah menyediakan jaminan 
fidelity bond dari perusahaan asuransi 

e. Local government bonds : jaminan ini diperlukan untuk karyawan pemerintah 
daerah 

3. Commercial Guarantee, tipe atau jenis-jenisnya: 
a. Individual policy : jenis polis ini diterbitkan dengan mencantumkan nama satu 

karyawan untuk jumlah tertentu 
b. Collective policy: 

(1) Named collective 
- polis ini memuat schedule yang berisi nama-nama dan tugas-tugas dari 

individu-individu yang dijamin. 
- Jumlah jaminan ditentukan untuk masing-masing nama, bisa jumlah 

tunggal atau floating sum untuk seluruh schedule 
- Kelemahan : harus ada revisi kontinyu dalam hal penggantian staff 

(2) Unnamed collective 
- karyawan dijamin berdasarkan kategorinya, contoh : 2 manager, 2 kasir, 

10 clerks 
- jumlah jaminan bisa berdasarkan  floating basis atau per capita basis 

c. Blanket policy 
- polis yang mencakup seluruh karyawan tanpa menunjukkan nama atau jabatan 
- hanya cocok untuk organisasi substantial karena penanggung tidak bisa 

mencari informasi tentang seluruh karyawan. Hal ini harus dilaksanakan oleh 
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employer dan referensi harus disediakan kepada penanggung saat terjadi 
klaim. 

d. Positions policy 
- biasanya diterbitkan untuk local government guarantees 
- tidak menyebut nama, tapi posisi dengan jumlah jaminan tertentu, sehingga 

bila terjadi penggantian orang, cover tetap ada 
4. Pengertian Floater or Floating Sum Insured: 

Harga pertanggungan disebarluaskan ke semua karyawan dan bukan setiap karyawan 
ada HP-nya terpisah. Setiap klaim kerugian HP dalam floater berkurang sebesar klaim 
tersebut sampai renewal, kecuali ada extra premium untuk reinstate the original sum 
guaranteed. 
Biasanya ada excess dalam floating HP untuk collective or blanked policies. 
Tidak mungkin dengan HP unlimited, meskipun dapat diperoleh high limits 

5. Pertimbangan utama underwriter: 
Efektivitas dari system of check dan metode supervisi atas orang yang dijamin 
Saran : 
- memperketat system of check 
- bila secara fundamental tidak memadai, keseluruhan sistem harus disetujui untuk 

diubah 
6. Prosedur untuk specified individual: 

- separate form diisi oleh orang yang dijamin dan oleh employer 
- selain itu ada form dari previous employer (majikan sebelumnya) 
Sedangkan untuk blanked policy atau unnamed collection polisy, hanya ada satu 
form yang diminta dan ini diisi oleh employer 

7. 3 pihak yang terlibat, Insurable Interest dan Utmost Good Faith 
a. orang yang menjadi subjek dari jaminan/applicant: 

- mengisi applicant’s form 
- yang didisclose adalah: 

1. nama, alamat, umur 
2. nama, alamat, jenis usaha employer 
3. posisi yang dicover 
4. salary atau penghasilan lain 
5. detail dari past guarantees 
6. status, tanggungan 
7. past employment 
8. history of bankruptcy or insolvency 

- informasi yang ingin diketahui penanggung tentang applicant: 
1. apakah householder 
2. jumlah current life assurance 
3. private income 
4. debts, mortgages atau financial commitment lainnya 

b. employer 
- employer’s form merupakan dasar kontrak 
- yang didisclose: 

1. pengawasan yang dilaksanakan atas applicant 
2. system of check 
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3. tanggung jawab applicant 
4. wewenang applicant dalam menangani uang: cash/cheques, penerimaan, 

pengeluaran 
c. employer terdahulu 

- previous employer’s form memiliki nilai yang lebih besar 
- diisi oleh seluruh perusahaan/individu yang memperkerjakan applicant dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir 
- yang didisclose: 

1. laporan honesty, character, tanggal employment, alasan keluar 
2. tugas-tugasnya, apakah ada guarantee selama employment 

 Yang punya insurable interest adalah employer : atas uang dan property agar terus 
ada dan terjaga dari ketidakjujuran karyawannya. 

8. Dalam fidelity guarantee, berlaku discovery period, biasanya: 
a. …… bulan setelah employer meninggal, pensiun 
b. atau ….. bulan setelah polis berakhir 
tergantung maan yang lebih dulu terjadi antara “a” atau “b” 
Penggunaan DP ini untuk menghindari kesulitan dalam investigasi klaim dan dal hal 
subrogasi insurer tidak dipenuhi 
Polis menjamin tindakan kecurangan yang dilakukan selama periode asuransi  

 
 
C. Surety Bond                   
1. Surety terjadi apabila suatu pihak berjanji untuk memberikan jaminan kepada/untuk 

pihak yang lain bagi kepentingan pihak ketiga, bahwa bilamana pihak yang dijamin 
oleh sebab sesuatu hal lalai atau gagal meneruskan atau melaksanakan kewajiban  

 
 
 
2. yang dijanjikan kepada pihak ketiga, maka pihak penjamin akan bertanggungjawab 

terhadap pihak yang dijamin untuk menyelesaikan kewajibannya 
 
 Kontrak/perjanjian tersebut harus tertulis dan ditandatangani untuk melengkapi 
perjanjian pokok. Tanpa perjanjian pokok, perjanjian tambahan ini tidak berlaku 

 
 
 
 

OBLIGEE/OWNER Perjanjian pokok KONTRAKTOR/ PRINCIPAL 

Perjanjian 
Tambahan 

SURETY CO. 
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3. Jenis-jenis Bond 
a. Bid Bond 

Surety memberikan jaminan kepada obligee bahwa principal pemegang bid bond 
adalah benar-benar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Fungsinya ialah 
menjamin bhawa principal/kontraktor jika memenangkan tender, akan menutup 
kontrak dan menyediakan performance bond. Jika tidak, maka kontrak diberikan 
kepada penawar terendah berikutnya. Surety menjamin selisih nilai antara harga 
kontrak penawaran principal 1 dan principal 2 yang mendapatkan tender tadi 
dengan maksimum besarnya jumlah jaminan bid bond. 

 
b. Performance Bond 

Surety menjamin obligee bahwa prinsipal pemegang Performance Bond akan 
dapat menyelesaikan pekerjaan yang ditawarkan kepada obligee sesuai dengan 
bunyi perjanjian. Bila tidak, surety akan menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai 
pada batas jumlah yang diperjanjikan sebagai jaminan. 
Pada umumnya Performance Bond ini akan diikuti oleh jaminan-jaminan lain 
yang berhubungan, seperti Maintenance Bond 

 
c. Maintenance Bond 

Biasanya merupakan jaminan kerusakan pekerjaan atau material setelah 
pelaksanaan pekerjaan selesai. Namun kadang-kadang Maintenance Bond 
memasukkan kewajiban jaminan “Efficient of Successful Operation” atau 
kewajiban lain untuk suatu maksud atau tujuan 
Jaminan Maintenance semacam seringkali menyatakan sebagai pengganti 
Retainage sampai dengan 10% yang biasanya dipersyaratkan bagi kontraktor. 
Dengan demikian, surety memungkinkan kontraktor menggunakan dana tersebut 
sebagai modal kerja. 

 
d. Advance Payment Bond 

Dalam hal obligee menyerahkan uang muka kepada principal untuk melaksanakan 
kontrak, pembayaran kembali uang muka tersebut dapat dijamin oleh Advance 
Payment Bond. Jumlah uang muka yang dijamin akan berkurang sesuai dengan 
prosentase penyelesaian pekerjaan. Advance Payment Bond hanya dikeluarkan 
sehubungan dengan suatu performance bond dalam hal pelaksanaan kontrak 
konstruksi 
 

e. Supply Bond 
Adalah suatu bond yang menjamin pelaksanaan suatu kontrak untuk 
menyediakan/menyerahkan peralatan atau bahan-bahan. Dalam hal terjadi 
kegagalan/kelalaian oleh supplier, surety harus menggantikan kerugian si pembeli 
atas kerugian yang terjadi karenanya. 

f. Labour & Material Payment Bond 
Memberikan jaminan bahwa kontraktor akan melakukan pembayaran terhadap 
buruh dan material yang digunakan dalam pekerjaan yang telah diwajibkan di 
dalam suatu kontrak. Bila jaminan ini  tidak terpisah, maka mungkin telah 
disatukan dengan Performance Bond. 
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4. Beberapa perbedaan Surety Bond dengan Asuransi 
  

Surety Bond Asuransi 
Ada tiga pihak dalam perjanjian 
a. obligee 
b. principal 
c. surety coy 

Hanya ada  dua pihak dalam perjanjian 
a. insurer (penanggung) 
b. insured (tertanggung) 

Tidak berpegang pada hukum bilangan besar, 
tetapi pada “select your risks and client” 

Berpegang pada hukum bilangan besar 

Menjamin akibat dari luar dan dari dalam 
(termasuk moral risks : kegagalan, 
ketidaksanggupan) 

Menjamin bahaya yang datang dari luar 
(accidental risks) 

Premi dianggap sebagai biaya pelayanan 
(service charge). Surety bond dianggap sebagai 
“no claim business” 

Premi dihimpun sebagai dana untuk 
pembayaran ganti rugi yang mungkin terjadi 

Service charge bukan merupakan yang 
menentukan dalam berlakunya bond. Hal ini 
pun tidak disebutkan dalam wording bond 

Pembayaran premi merupakan yang 
menentukan dalam persyaratan berlakunya 
jaminan/polis. Ini ditegaskan dalam polis 

Tidak mudah melakukan perubahan atas 
jaminan jika terjadi kesalahan 

Mudah mengadakan perubahan dengan 
endorsement atau cancellation 

Berpegang pada non cancellation (tidak bisa 
dibatalkan pada waktu yang berjalan), bahkan 
seharusnya otomatis sepanjang kontrak 

Sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh salah 
satu pihak 

Tidak mengenal adanya express warranty dan 
conditions 

Menekankan pada express/implied 
warranties dan conditions 

False fact tidak mempengaruhi obligee False fact menyebabkan kontrak polis tidak 
berlaku/batal 

Antara obligee dan surety coy terdapat 
hubungan kontraktui sebagaimana halnya 
obligee dan principal. Jika terjadi klaim, obligee 
berkewajiban untuk bekerjasama dengan surety 
coy dalam segala hal 

Hubungan demikian tidak ada karena hanya 
2 pihak saja  (tertanggung dan penanggung) 

Missi  utama bukan membayar claim, tetapi 
mereka yang bonafid memenuhi keperluan 
jaminan (petunjuk bonafiditas) 

Misi utama memberi ganti rugi jika terjadi 
loss 

Claim dbayar setelah dinyatakan gagal (tanpa 
mempersoalkan apa sebabnya) 

Claim dibayar setelah diketahui sebab-
sebabnya (bahaya yang menyebabkan) 

 
 
4. Beberapa perbedaan antara Surety Bond dengan Bank Guarantee 
  

Surety Bond Bank Guarantee 
Setoran jaminan tidak perlu, hanya 
menandatangani “General Agreement of 
Indemnity to Surety”  kesediaan prinsipal 
bersama-sama dengan indemnitor untuk 

Harus menyerahkan sejumlah uang yang 
telah ditentukan oleh bank yang 
bersangkutan (agunan) 
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membayar kembali semua biaya yang 
dikeluarkan oleh surety dalam menyelesaikan 
kalim (= modal kerja prinsipal tidak banyak 
menganggur) 
Premi merupakan service charge Ada biaya provisi 
Kerugian dibayar bila nyata-nyata terbukti 
adanya kegagalan dari pihak prinsipal 

Janji tanpa syarat bila principal gagal 

Pembayaran maksimum sebesar nilai jaminan 
yang merupakan persentase nilai kontrak yang 
ditetapkan obligee untuk dijamin Bond 

Menyelesaikan kerugian dengan cara 
mencairkan setoran jaminan 

Surety berhak memreiksa keadaan/pekerjaan 
dan segala  sesuatu yang menyangkut pekerjaan 
principal 

Tidak ada pemeriksaan 

Jangka waktu mengikuti kontrak Jangka waktu jaminan biasanya terbatas 
Dapat dikeluarkan dalam segala valuta, baik di 
dalam maupun diluar negeri 

Hanya dalam valuta rupiah. Jika dalam 
valuta asing harus dengan izin khusus 
Bank Indonesia dan hanya di dalam negeri 

Tidak mempunyai hak istimewa sesuai dengan 
pasal 1831 KUHPer dan perikatannya tunduk 
pada hukum perikatan tanggung renteng 

Mempunyai hak istimewa sesuai pasal 
1831 KUHPer dan perikatannya masuk 
pada hukum perikatan sepihak 

  
 Catatan: 
 Walaupun prinsip surety bond adalah conditional, dalam prakteknya di Indonesia, ada 

pelaksanaan yang berbeda dari prinsip-prinsip pokok tersebut antara lain: 
- jaminan tender (yang jumlahnya kecil) lebih banyak menganut prinsip 

“hukuman” (=unconditional) dibanding prinsip ganti rugi (conditional) 
- ada kalanya jaminan pelaksanaan (jika persentasenya kecil) menganut juga 

prinsip hukuman (unconditional) 
Ada kalanya sistem collateral terbatas dilaksanakan juga dalam surety bond, 
khususnya untuk jaminan uang muka atau apabila ada keraguan atas: 
- kekuatan keuangan kontraktor 
- kemampuan melaksanakan pekerjaan yang sedang ditangani 

 
5. 5 (lima) underwriting factors dalam Surety Bonds: 

- ijin usaha dan akta pendirian 
- financial statement 3 tahun terakhir 
- kualifikasi tenaga tehnis 
- data pekerjaan yang telah selesai dan yang sedang dikerjakan 
- sejarah perusahaan dan pimpinan perusahaan 

 
6. Pertimbangan penting dalam pemberian Surety Bond 
 Dalam pemberian jaminan (Bonds) seorang underwriter harus meneliti dan meyakini 
hal-hal berikut: 

a. Character dari kontraktor dan orang-orang di dalamnya 
Walaupun hal ini tidak mudah dan bersifat subjektif, tapi yang penting diketahui 
adalah: 



Chapter 11. Pecuniary Insurance II 

http://lulusujianaamai.wordpress.com 

- kemampuan kontraktor secara commercial 
- kejujuran dan integritas pimpinan dan orang-orang yang ada dalam 

perusahaan 
- opini dan/atau rekomendasi orang lain (standing in community) 
 

 b. Capacity 
Yang harus diperhatikan adalah kemampuan tehnis dalam menyelesaikan 
pekerjaan. 
Kemampuan di sini mencakup: 
- keahlian orang-orang yang ada dalam perusahaan dan di lapangan 
- pengalaman perusahaan menangani pekerjaan yang sama 
- proyek-proyek yang telah pernah diselesaikan 
- alat peralatan yang dimiliki 
- pendapat orang lain mengenai kontraktor tersebut 
- semakin besar dan berpengalaman perusahaan, diperkirakan akan semakin 

mampu secara tehnis 
 

 c. Capital 
  Yang dimaksud dengan capital di sini adalah kemampuan financial dari 

kontraktor dalam membiayai pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Biasanya 
kekuatan finansial kontraktor tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut: 
1. besarnya modal kerja 
2. laba dalam neraca beberapa tahun terakhir 
3. perkembangan usaha 
4. utang piutang yang ada hubungannya dengan liquiditas 
5. kekayaan bersih (net worth) kontraktor. Dalam hubungan ini biasanya 

diperhatikan: 
- pengendalian biaya 
- pekerjaan yang tertunda 
- fasilitas bank dan tingkat pinjaman 
- cash flow dan sebagainya 

Untuk penelitian tersebut biasanya diminta neraca selama 3 tahun terakhir 
berturut-turut 
 

 d. Condition 
  Dalam hal ini perlu diperhatikan situasi dan kondisi yang mempengaruhi 

pelaksanaan pekerjaan (baik yang mendukung dan terutama yang bisa 
mempersukar) 
- tempat 
- lingkungan 
- masyarakat 
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KLAUSULA-KLAUSULA 
 
1. PUBLIC AUTHORITY CLAUSES 

Menjamin biaya tambahan- untuk membangun kembali bangunan yang rusak – yang 
diperlukan untuk mengikuti peraturan dari yang berwajib. 
Pengecualian: 
 Jika biaya tersebut untuk kerusakan yang terjadi sebelum peraturan keluar 
 Jika biaya tersebut untuk kerusakan yang tidak dijamin 
 Jika biaya tersebut untuk kerusakan bagian yang sudah diminta untuk dirubah 
 Biaya yang memang sudah harus dikeluarkan dalam membangun kembali 

seandainya peraturan tersebut tidak ada 
 Pajak dan sejenisnya yang timbul karena apresiasi nilai bangunan yang sudah 

dibangun kembali tersebut 
 Pembangunan kembali harus segera dilakukan, selesai paling lambat 12 bulan setelah 

terjadinya kerugian kecuali disetujui lain. 
 Pembangunan kembali bisa dilakukan di tempat lain asal tidak lebih mahal 
 Under insurance berlaku untuk biaya tambahan tersebut sesuai dengan under 

insurance pertanggungan barangnya. 
 Catatan: 
 Umumnya berlaku untuk bangunan: 
 Misal ; bangunan beratap kayu, setelah terbakar harus diganti genting; biaya 

tambahan dari atap kayu ke genting dijamin oleh klausula ini. 
 Contoh: Sum Insured 100 
   Kerugian 100 depresiasi 20 
   Biaya tambahan 5 
   Indemnity basis  (80+5) diaverage jika under insured 
   Reinstatement    (100+5) diaverage jika under insured 
 
2. REINSTATEMENT VALUE CLAUSE 

Penggantian atas dasar nilai pembangunan kembali (bangunan) atau nilai penggantian 
baru (mesin) tanpa diperhitungkan depresiasi. 
Dikenal sebagai “new for old” 
Under insurance tetap berlaku 
Biaya penggantian harus benar dikeluarkan baru penggantian asuransi dapat 
diberikan. 
Semua asuransi lain untuk objek yang dipertanggungkan harus atas dasar yang sama 
kalau tidak klausula ini tidak berlaku. 
 

3. SPRINKLER LEAKAGE CLAUSE 
Menjamin kerugian karena air yang keluar/bocor dari sprinkler 
First loss basis (max: 10% of TSI), kecuali: 
 Sedang diperbaiki 
 Disuruh oleh yang berwajib 
 Bangunan diledakkan 
 Karena kerusakan yang sudah diketahui sebelumnya 
 Pengembunan dan pengendapan pada sprinkler 
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Premi tambahan 5% dari limit 
 

4. TEMPORARY REMOVAL CLAUSE 
Menjamin barang (kecuali stock barang dagangan) yang dipertanggungkan selagi 
dipindahkan sementara termasuk selagi in transit/dalam perjalanan 
Jika di lokasi lain dibatasi 10% dari TSI (tidak termasuk bangunan dan stock barang 
dagangan) 
Dikecualikan juga : kendaraan, barang titipan 

 
5. ARCHITECT, SURVEYORS AND CONSULTING ENGINEERS EXPENSES 

Asuransi untuk bangunan dan isi dianggap sudah termasuk fee di atas sesuai dengan 
tabel yang dikeluarkan oihak yang berwenang; dibatasi 5 % dari Sum Insured. 
Biaya tersebut haruslah wajar dan perlu, bukan biaya persiapan klaim 

 
6. ALL OTHER CONTENTS 

Menjamin berbagai macam barang (yang biasanya tidak dicover) sampai sebesar limit 
masing-masing. 
First loss basis 
Misalnya: uang, perangko, dokumen, naskah, catatan komputer, model 

 
7. BANKER’S CLAUSE 

Barang yang dipertanggungkan diagunkan ke bank yang disebut 
Klaim sampai sejumlah agunan harus dibayarkan ke bank, dan sisanya dikembalikan 
kepada tertanggung. 
Klausula ini batal jika ada pernyataan bank bahwa ia tidak mempunyai kepentingan 
lagi atas benda pertanggungan tersebut 

 
8. CAPITAL ADDITION CLAUSE 

Menjamin kenaikan Sum Insured akibat perubahan atau penambahan dengan limit 
10% of Sum Insured atau sejumlah yang disetujui. 
Tertanggung wajib melapor hal ini tiap kwartal dan premi tambahan akan dihitung 

 
9. LEASED PROPERTY CLAUSE 

Menjamin pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap property yang 
dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian leasing, sewa menyewa 

 
10. LESSORS INTEREST CLAUSE 

Sejenis dengan banker’s clause  Lessor 
Ditegaskan posisi tertanggung sebagai principal 

 
11. STOCK  DECLARATION 

Premi pendahuluan = 75% 
Deklarasi tiap bulan untuk stock rata-rata atas dasar haraga pasar 
Premi sebenarnya dihitung pada akhir periode sesuai dengan rata-rata deklarasi 
Jika ada polis lain: 
a. Jika tidak atas dasar deklarasi maka polis ini akan membayar atas dasar excess 
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b. Jika polis deklarasi  warranted bahwa wordingnya harus sama 
Under deklarasi  pinalti   =  deklarasi sebelum loss 
    Jumlah yang sebenarnya yang harus dilapor 
Under insurance  average seperti biasa 
Automatic reinstatement of Sum Insured 

 
12. ALTERATION CLAUSE 

Walau ada perubahan yang menyebabkan resiko berubah, polis tetap menjamin asal 
dilapor dalam waktu 60 hari dan premi tambahan dibayar jika ada 
 

13. MINOR ALTERATION AND REPAIRS CLAUSE 
Perubahan, penambahan dan perbaikan kecil termasuk pekerjaan yang sedang 
digarap, dijamin 

 
14. AWNINGS, BLINDS, SIGNS OR OTHER OUTDOOR  FITTINGS OF EVERY 

DESCRIPTION CLAUSE 
Dijamin atas dasar first loss 
Limit in aggregate Rp 5.000.000 

 
15. BRAND AND LABEL CLAUSE 

Jika salvage barang bermerk diambil penanggung maka tertanggung boleh memberi 
cap “salvage” atau mengambil labelnya (asal tidak merusak) 

 
16. CIVIL AUTHORITIES CLAUSE 

Menjamin barang yang dipertanggungkan jika dirubuhkan atas perintah yang 
berwenang untuk mencegah menyebarnya kebakaran. 

 
17. COMPUTER RECORDS CLAUSE 

Computer records dijamin untuk materialnya dan ongkos pemasukan data 
Limit Rp 5.000.000 

 
18. COST OF REERECTION CLAUSE 

Menjamin juga ongkos memasang (fitting, fixtures, mesin) kembali 
 
19. DESIGNATION CLAUSE 

Untuk penentuan definisi property jika perlu akan mengikuti pembukuan tertanggung 
 
20. EMPLOYEES PERSONAL EFFECTS CLAUSE 

Menjamin juga personal effect dan pakaian milik pegawai tertanggung 
Limit Rp 250.000 per pegawai; Rp 5.000.000 in aggregate 

 
21. FIRE BRIGADES CHARGES 

Biaya yang wajar yang diminta yang berwewenang untuk penyediaan alat pemadam 
diganti 
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22. GENERAL INTEREST CLAUSE 
Jika ada kepentingan pihak ke 3 (leasing dsb) pasda sebagian dari property akan 
dijamin pada polis ini asal diberitahukan pada saat klaim 

 
23. INTERNAL REMOVAL CLAUSE 

Jika property dipindah dari satu bangunan ke bangunan lainnya di lokasi yang sama 
dan lupa dilapor maka tetap dijamin polis dengan adjustment Sum Insured dan premi 
dilakukan segera setelah diketahui 

 
24. LOSS OF DAMAGED GOODS CLAUSE 

Untuk salvage barang berlabel, nilai salvagenya adalah nilai barang setelah label 
dibuang. 
Tertanggung berjanji untuk berusaha memperbaiki barang yang rusak atau menjual 
barang tersebut untuk penanggung tetapi jika perlu barang tersebut dapat dianggap 
sebagai constructive total loss dan barang tersebut dihancurkan 

 
25. OUTBUILDING CLAUSE 

Bangunan dianggap mencakup tembok, gerbang, pagar, instalasi bahan bakar dan 
sebagainya 

 
26. SELLING PRICE CLAUSE 

Barang yang sudah dijual tetapi belum dikirim jika rusak maka penggantian akan 
didasarkan pada harga kontrak penjualan 

 
27. SERVICE CLAUSE 

Asuransi untuk mesin mencakup juga instalasi/pipa/meter gas/air di lokasi serta di 
jalan/bawah tanah dari lokasi 

 
28. STORAGE WARRANTY 

Warranted semua bangunan yang dipertanggungkan tidak akan dipakai untuk 
menyimpan stock atau memproduksi barang 
 

29. TENANTS IMPROVEMENTS CLAUSE 
Menjamin perbaikan/renovasi oleh penyewa 

 
30. VEHICLE LOAD CLAUSE 

Klausula yang menyebutkan apabila barang tertanggung (objek pertanggungan) 
disimpan dalam suatu kendaraan/container dan ditinggalkan selama semalaman di 
tempat di sekitar tempat yang diasuransikan, maka terhadap segala kerusakan yang 
terjadi atas barang tersebut oleh api atau bahaya lainnya yang dijamin 
 

31. WORKMEN CLAUSE 
Adanya pekerjaan untuk perubahan, perbaikan, perawatan diperbolehkan oleh polis 

 
32. SILENT RISK CLAUSE 
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Warranted bahwa pabrik tidak aktif  (silent); mesin tidak boleh beroperasi dengan 
material, tidak boleh ada perbaikan mesin, tidak boleh ada stock (kecuali spare part) 

 
33. IMPACT BY OWN VEHICLES CLAUSE 

Tertabrak kendaraan sendiri dijamin 
 
34. PAIR AND SET CLAUSE 

Membatasi liability penanggung pada saat kerugian/kerusakan hanya pada bagian dari 
suatu pair atau set yang mengalami kerugian atau kerusakan yang dihitung secara 
proporsional 

 
35. TRAVELLER’S BAGGAGE 

Klausula yang menjamin termasuk barang-barang yang dipakai, dibawa atau uang 
secukupnya dalam perjalanan sampai batas tertentu 

 
36. REMOVAL OF DEBRIS CLAUSE 

Klausula yang menyebutkan bahwa biaya-biaya pemindahan puing-puing bangunan 
karena kerusakan/kebakaran termasuk yang dijamin 

 
37. KEY CLAUSE 

Klausula yang menyebutkan bahwa kunci harus dipindahkan dari premises setelah 
jam kerja dan berada di bawah pengawasan dari senior member dari staff tertanggung 

 


