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 Ujian terdiri dari dua bagian (Bagian I dan Bagian II) 

 Jawab seluruhnya 8 (delapan) pertanyaan pada Bagian I (bobot 25%) 
 Jawab 4 (empat) pertanyaan pada Bagian II bobot 75%) 

 Waktu yang tersedia 3 (tiga) jam 
 
BAGIAN I 
 
Jawaban harus mencakup namun tidak terbatas pada butir-butir jawaban yang disarankan 
dibawah ini. 
Bobot nilai Bagian I adalah = Total bobot bagian I dibagi 8 dikali 25 % 
Buku referensi : Course Book P11 : An Introduction to Personal General Insurance – The 
Chartered Insurance Institute, 1996 
 
 
1. Sebutkan 4 (empat) klasifikasi risiko yang dihadapi secara individu dalam Asuransi 
Personal. 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Personal Risk (Risiko-risiko individu) 
Risiko ini mempengaruhi individu secara pribadi (perorangan) termasuk kecelakaan, 
sakit, atau meninggal dunia. 
b. Physical Risks (Risiko-risiko yang berhubungan secara fisik) 
Yakni semua bentuk kerugian atau kerusakan pada harta benda (property). Penyebabnya 
termasuk juga faktor-faktor eksternal seperti : kebakaran, peledakan, banjir, angin topan, 
pencurian, petir, dan juga termasuk perusakan, huru-hara, kebusukan/kemerosotan, aus 
dan kerusakan/kerugian akibat kesalahan manusia (human error). 
c. Legal Risk (Risiko-risiko hukum) 
Yakni akibat dari tanggung jawab hukum yang diderita oleh pihak lain, anggota dari 
perdagangan umum, karyawan lokal. Juga termasuk biaya-biaya hukum melawan 
maupun bertahan dari pihak lain. 
d. Financial Risks (Risiko-risiko keuangan) 
Kerugian dari nilai harta benda sebagai tambahan pada risiko-risiko fisik, setiap harta 
benda dengan nilai moneter akan diexpose pada risiko dari yang jatuh pada nilai tersebut. 
Hal ini dapat timbul karena akibat permintaan untuk rumah pribadi atau jatuh dalam nilai 
investasi. 
e. Social Risks 
Dampak dari pengangguran, meningkatnya kejahatan dll. 
f. Political Risk 
Perubahan undang-undang, dampak dari inflasi, perubahan dalam perpajakan. 
g. Environmental Risk 
Risiko lingkungan seperti meningkatnya polusi yang berdampak pada kesehatan individu, 
perubahan cuaca. 
 



2. Uraikan 6 (enam) risiko yang dijamin untuk asuransi bangunan (Building Insurance) 
dalam Household Insurance.  
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Fire, lighting, explosion, and earthquake. 
b. Riot, civil commotion, strikes, labour or political disturbances, malicious damage 
vandalism 
c. Storm of flood 
d. Falling trees or branches 
e. Escape of water 
f. Escape of oil 
g. Theft or attempted theft 
h. Impact 
i. Subsidence, ground, heave, or landslip 
j. Breakage or collapse of televison or radio receiving aerials 
k. Accidental damage to drains, pipes, cable, or underground pipes 
l. Accidental breakage of glass 
 
3. Sebutkan 6 (enam) hal yang dapat dikategorikan atau termasuk dalam Asuransi Uang 
(Money Insurance) 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Cash 
b. Cheques 
c. Postal order 
d. Banker’s drafts 
e. Current postage stamps 
f. Saving stamps and certificates 
g. Premium bonds 
h. Luncheoun vouchers 
i. Gift tokens 
j. Travel tickets 
k. Telephone cards 
 
 
4. Uraikan 3 (tiga) risiko yang dijamin dalam Personal Accident Insurance. 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Accident only policies yakni luka yang disebabkan kecelakaan 
b. Accident and all sickness policies yakni luka yang disebabkan oleh kecelakaan dan 
cacat/ketidakmampuan karena sakit 
c. Luka cedera karena kecelakaan dalam keadaan/situasi khusus. Contohnya ialah 
kecelakaan yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan dan yang tidak berhubungan 
dengan pekerjaan/jabatan, mengisi waktu luang, hobby atau olah raga, travel dan 
kejahatan dengan kekerasan (criminal) 
 



5. Uraikan Geographical Limits dari :  
a. Accident cover 
b. Sickness cover 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Accident cover : Normally seluruh dunia (worldwide) 
b. Sickness cover : biasanya terbatas di negara UK, Eropa, USA, Canada, Australia, dan 
New Zealand. (dan terkadang di beberapa bagian Afrika) 
 
6. Dalam scope of cover private health insurance terdapat payment of benefits. Uraikan 2 
(dua) opsi pokok yang tersedia dalam claim payment of benefits tersebut. 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Full Refund basis, yakni menutup seluruh biaya-biaya yang timbul namun sering 
dengan suatu limit setiap satu tahun. 
b. Accomodation and nursing costs in full, dengan jumlah maksimum untuk biaya 
seorang ahli (specialist fees). 
c. Monetery Limits for both accomodation and treatment fees. 
 
7. Sebutkan 4 (empat) jenis terms Assurance. 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Level Terms Assurance 
b. Renewable Terms Assurance 
c. Convertible Term Assurance 
d. Decreasing Term Assurance 
e. Increasing Terms Assurance 
f. Family Income Policies 
g. Increasing family income policies 
 
8. Sebutkan 4 (empat) manfaat yang diperoleh dalam Personal Pension. 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Annuity on retirement 
b. Lump Sum on death 
c. Annuity on death 
d. Lump Sum on retirement 
e. Waiver of Premium Benefit 
 
 
 
 
 
 
 



BAGIAN II 
 
Jawaban harus mencakup namun tidak terbatas pada butir-butir jawaban yang disarankan 
dibawah ini. 
 
Bobot nilai Bagian II adalah = Total bobot bagian II dibagi 4 dikali 75 % (hanya jawaban 
4 nomor pertama yang diberi bobot) 
 
 
9. Selain fungsi utama (primary function) dalam asuransi personal, ada fungsi tambahan 
yang dikenal dengan secondary function. Jelaskan 5 (lima) fungsi tambahan tersebut. 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Realeases Funds :  
Kebutuhan individu untuk mengatur jumlah yang besar dari modal untuk mempersiapkan 
suatu potensi bencana, seperti kerusakan satu rumah akibat kebakaran. 
b. Facilities Obtaining Loans and Credit 
Banyak peminjam hanya menyediakan pinjaman dan hipotik atas dasar pengaturan 
asuransi pinjaman. Mortgagor harus selalu menyediakan bukti bahwa rumah 
diasuransikan berdasarkan polis yang disetujui oleh appropriate lends instittiuon 
c. Loss Reduction 
Sebagian besar karyawan perusahaan asuransi khusunya surveyor yang melaksanakan 
inspeksi pada harta benda (property) dan memberitahu pemegang polis atas benda 
(property) dan memberitahu pemegang polis atas metode potongan kerugian, seperti 
pengacau alarm, alat pemadam kebakaran, alarm kebakaran dll. 
d. Peace of Mind 
Pengetahuan tentang keberadaan Asuransi untuk menghadapi dampak dari risiko 
keuangan terhadap risiko-risiko tertentu yang tersedia bagi ketenangan pikiran, baik 
untuk pribadi pemegang polis dan juga bagi sebagian besar pemilik bisnis korporasi. 
e. Social Benefits 
Fakta bahwa setiap individu mempunyai dana yang tersedia untuk mengembalikannya 
dari kerugian, apakah dalam bentuk kerusakan rumahnya atau cedera pada saat bekerja, 
akan berarti bahwa kesulitan ekonomi yang diderita oleh individu setelah suatu kerugian 
atau kecelakaan dapat dikurangi. 
f. Investment of Fund 
Perusahaan-perusahaan asuransi mempunyai pembagian besar dari jumlah uang akibat 
dari perbedaan antara penerimaan premi dan pembayaran klaim. Sejumlah premi 
mungkin dibayar pada bulan Pebruari dan klaim mungkin tidak terjadi sampai bulan 
Desember. 
g. Invisible Earnings 
Perjanjian asuransi terbesar adalah dilakukan di UK dalam hal risiko yang ditempatkan 
ke luar negeri. London masih merupakan bagian penting dari pasar asuransi dunia dan 
sebagian besar premi beredar ke UK setiap tahun akibat dari risiko-risiko luar negeri 
tersebut. Premi dari bisnis luar negeri mewakili suatu volume pendapatan yang 
kuat/kokoh sebagai pendapatan yang tidak kelihatan (invisible earning). 
 



10. Dalam asuransi personal dikenal juga prinsip indemnitas, jelaskan faktor-faktor apa 
saja yang dapat membatasi pembayaran indemnitas. 
Jawaban yang disarankan : 
a. Sum Insured (harga pertanggungan) 
Harga pertanggungan merupakan jumlah maximum yang dapat dipulihkan berdasarkan 
polis, walaupun jumlah ganti rugi yang benar akan lebih besar dari jumlah polis, 
seringkali ganti rugi melebihi harga pertanggungan khusunya apabila polis polis belum 
diperbaharui untuk beberapa tahun. 
b. Limit of Indemnity 
Batas ganti rugi adalah maximum yang dapat dibayar oleh penanggung dan umumnya 
ditentukan berdasarkan bagian dari tanggung jawab household dan travel polis. 
c. Average 
Apabila ada pertanggungan dibawah harga, para penanggung hanya akan menerima 
bagian dari premi yang benar untuk seluruh nilai dari risiko tersebut. Dalam hal ini 
penanggung tidak membuat suatu kontribusi yang wajar pada common pool. Setiap 
penyelesaian klaim akan menggunakan perhitungan dengan formula sbb :  
 
Sum insured X Loss 
Value at Risk 
 
Apablia prorata dijalankan untuk mengurangi jumlah yang dapat dibayar, tertanggung 
secara efektif menanggung sebagian porsi dari risiko, dengan demikian ganti ruginya 
sendiri adalah selisih yang tidak diterima oleh penanggung. Prorata agak jarang 
diterapkan pada personal lines insurance. 
 
d. Excess 
Yakni suatu jumlah dari setiap dan masing-masing klaim yang tidak ditutup oleh polis. 
Jika ada excess yang dibebankan oleh penanggung, excess tersebut disebut sebagai 
excess wajib (Compulsory Excess) 
 
e. Franchise 
Franchise juga adalah suatu jumlah tetap yang akan dibayar oleh tertanggung dalam hal 
terjadi klaim. Apabila kerugian melebihi jumlah franchise, penanggung akan membayar 
seluruh kerugian. Jadi apabila polis didasarkan pada franchise 50 pound dan klaim terjadi 
50 pound tertanggung tidak akan menerima apa dari penanggung namun apabila klaim 55 
pound, tertanggung akan menerima 55 pound. 
 
f. Limits 
Banyak pembatasan polis atas jumlah yang dibayar dalam hal-hal tertentu, melalui 
ketepatan wording polis. 
 
g. Deductible 
Deductible adalah nama yang diberikan pada excess yang sangat besar dan biasanya 
terdapat dalam asuransi komersil. Sementara pembayaran klaim berdasarkan polis akan 
didasarkan pada deductible ini, para penanggung menyediakan potongan premi berupa 
discount. 



11. Jelaskan 5 (lima) jaminan dasar dari traveller accident insurance. 
 
Jawaban yang disarankan : 
1. Personal Accident Benefits 
Cover biasanya tersedia dalam capital sum untuk meninggal dunia, kehilangan kedua 
mata atau permanent total disability antara 10.000 dan 25.000 pound. Bebebrapa 
penanggung memasukkan manfaat cover mingguan untuk temporary total disablement. 
 
2. Medical Associated Expenses 
Bagian ini mengcover biaya-biaya yang terjadi secara wajar dalam hal sbb: 
- Medical treatment, disini termasuk biaya pembedahan, biaya rumah sakit, pengobatan 
gigi darurat. 
- Setiap tambahan biaya hotel, perjalanan pasien atau teman/anggota keluarga atau 
perawat dalam perjalan dengannya. 
- Tambahan biaya-biaya dari membawa pulang pasien termasuk menggunakan 
ambulance 
- Tambahan biaya dari para pelancong yang terlambat karena cedera atau sakit. Biasanya 
jumlah maximum 250 pound 
 
3. Cancellation or Curtailment 
Bagian ini menyediakan pembayaran kembali simpanan yang tidak dapat dibatalkan dan 
pembayaran yang dibuat atau yang telah jatuh tempo untuk transportasi dan pemesanan 
akomodasi tapi tidak digunakan oleh tertanggung secara langsung yang timbul dari 
kepentingan dan pembatalan yang tidak dapat dihindarkan dari liburan atau perjalanan 
sebelum tanggal keberangkatan akibat sebab yang diluar control. 
Contoh : meninggal dunia, sakit atau tertanggung mengalami kecelakaan, tertanggung 
dipanggil menjadi saksi di pengadilan. 
 
4. Bagage, Personal effects and money 
Cover bagasi termasuk kerugian atau kerusakan pada barang-barang pribadi termasuk 
pakaian personal effects yang tetap diambil tertanggung, dibeli selama perjalanan atau 
dikirim lebih dahulu. 
 
5. Personal Liability 
Cover diberikan kepada tertanggung yang bertindak dalam kapasitas pribadi untuk :  
a. Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga atas kerusakan atau biaya tuntutan dalam 
hal :  
• Accidental bodily injury or desease contracted by any person 
• Accidental loss or damage to material property. 
b. Pembayaran atas kerusakan yang tidak dicover akibat tindakan tertanggung terhadap 
pihak ketiga. Limit ganti rugi biasanya £ 1.000.000,- 
 
 
 
 
 



12. Dalam asuransi kecelakaan diri dikenal accident and all sickness policies. Jelaskan 
manfaat dari polis tersebut.  
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Death 
Manfaat kematian/meninggal dunia mempunyai batas waktu yang melekat padanya. 
Penanggung sering menetapkan bahwa kematian harus terjadi dalam waktu 12 bulan dari 
kejadian yang timbul pada klaim. 
b. Total Loss of Sight in One or Both Eyes 
Para penanggung menyediakan manfaat ganda untuk kerugian 2 (dua) mata. Kerugian 
mata juga termasuk total dan kehilangan penglihatan tidak dapat dibatalkan, sehingga 
klaim akan dapat diterima bila penglihatan rusak secara total. 
c. Total loss of one or both of limbs 
Kehilangan tangan atau kaki yang jatuh dalam luas jaminan polis. Para penanggung juga 
menetapkan kehilangan kegunaan limbs tanpa pemisahan phisik. 
d. Permanent Total Disablement 
Kompensasi biasanya dalam bentuk lump sum atau anuitas 
e. Permanent partial disablement 
Kerugian sebagian (tidak total) mis. Kehilangan 1 jari atau 1 mata dapat kategorikan 
sebagai partial disablement 
f. Temporary Total Disablement 
Kompensasi diberikan dalam bentuk weekly benefit dan dibayarkan maximum 104 
weeks. 
g. Medical Expenses 
Biaya-biaya medical seperti rumah sakit, perawat dan ambulance 
h. Legal Expenses 
Sebagai benefit tambahan, beberapa penanggung memberikan cover legal expenses 
akibat dari kelalaian tertanggung terhadap pihak ketiga. 
 
 
13. Dalam asuransi jiwa dikenal istilah annuitas. Jelaskan 6 (enam) jenis annuitas yang 
ada dalam asuransi jiwa tersebut. (Ref : Chapter …) 
 
Jawaban yang disarankan : 
a. Immediate Annuity 
Dalam kontrak immediate annuity tersedia pengembalian single premium, pembayaran 
tahunan dimulai segera dan berlangsung sampai dengan sisa hidup anuitan. Kontrak ini 
sering dibeli oleh para pensiunan yang menginginkan agar pendapatan mereka terjamin 
pada akhir sisa hidup mereka. 
b. Deferred Annuity 
Kontrak yang tersedia untuk anuitas yang mulai dapat dibayar beberapa tanggal yang 
akan datang. Periode antara tanggal kontrak dengan tanggal anuitas dimulai (sering 
disebut tanggal kedewasaan) adalah periode yang ditangguhkan. 
c. Temporary Annuity 
Yaitu anuitas yang dapat dibayar untuk periode yang tetap atau untuk masa hidup 
annuitant, mana yang lebih pendek. Jadi berbeda dari immediate annuity yang dijamin 



untuk berlanjut sepanjang hidup 
d. Annuity Certain 
Anuitas tertentu adalah kontrak sederhana untuk membayar anuitas pada suatu periode 
khusus, tidak menghiraukan apakah annuitant hidup terus. Tidak bergantung pada usia 
annuitant sebagai pembayaran dijamin untuk periode yang diatur apapun kejadiannya. 
e. Guaranteed Annuity 
Adalah immediate annuity yang menjamin pembayaran untuk minimum periode dengan 
tidak mengindahkan apakah annuitant meninggal 
f. Joint Life and Last Survivor Annuity 
Anuitas digunakan untuk pendapatan pensiun untuk pasangan nikah sebaiknya tidak 
untuk single life annuity sebab apabila annuitant meninggal terlebih dahulu, pembayaran 
akan berhenti. Contoh kehidupan suami/istri yang ditinggal tidak ada artinya. 
 
 
14. Dalam kaitan dengan classes of business and reinsurance, jelaskan tipe reasuransi 
untuk setiap class personal lines business. 
 
Jawaban yang disarankan : 
• Household building and Cnontents Cover 
a. Any one risk, any one event, in aggregate in aggregate in any one year 
b. Surplus treaty is appropriate to protect insurer terhadap kerugian besar atas polis-polis 
individual 
c. Dapat juga disediakan catastrophe excess of loss atas dasar an accurance. 
• Motor 
Berdasarkan RTA bahwa cover liab untuk TP injury adalah tidak terbatas maka metode 
excess of loss yang cocok untuk proteksi R/A 
• P.A (Personal Accident) 
Dibagi 2 (dua) divisi :  
a. Dikenal dengan known exposure yakni jumlah yang dibayar berdasarkan satu polis 
untuk satu atau beberapa orang yang terluka/terbunuh dalam suatu kejadian 
b. Dikenal dengan unknown exposure dimana penanggung dihadapkan dengan beberapa 
klaim yang timbul dari kejadian yang sama. 
• Treaty yang sesuai dengan tipe 1 adalah quota dan surplus sedangkan untuk divisi 2 
adalah excess of loss 
• Liability : Treaty yang cocok untuk liable adalah excess of loss 
• Livestock : Reinsurance mungkin diperlukan untuk cover livestock :  
a. Large losses untuk binatang berharga 
b. Akumulasi untuk satu tertanggung karena binatang tersebut sedang disimpan atau 
diangkat bersama 
c. Akumulasi untuk beberapa tertanggung dalam hal epidemi. 
 
Untuk large risk di R/A melalui QS atau fakultatif sedangkan untuk catastrophe losses 
adalah excess of loss 


