
JAMINAN ASURANSI

Institute Cargo Clauses (C)
Menjamin risiko-risiko yang disebabkan oleh:

 Kerugian atau kerusakan karena:

 Kebakaran atau pedakan.
 Kapal kandas, tenggelam atau terbalik.
 Alat pengangkut darat selip atau terbalik.
 Tabrakan alat angkut dengan benda lain selain air.
 Pembongkaran muatan di pelabuhan darurat.
 Biaya yang dikeluarkan untuk memberikan penggantian ke 

pemilik cargo lain secara kontribusi, dalam hal terjadi 
pembuangan muatan secara sengaja dalam upaya 
penyelamatan perjalanan (General Average).

 Pembuangan dengan sengaja barang ke laut untuk 
penyelamatan perjalanan.

 Biaya-biaya yang timbul karena “General Average” atau 
penyelamatan (Salvage Charges) yang dilakukan berhubungan 
dengan bahaya-bahaya selama perjalanan.

 Asuransi ini diperluas untuk memberikan penggantian kepada 
Tertanggung sebesar proporsi tanggung jawabnya dibawah 
kontrak pelayaran “Both to Blame Collision” clause, atas 
kerugian/kerusakan yang dijamin.

 Pada saat terjadi klaim dari pemilik kapal dibawah klausula ini, 
tertanggung wajib memberitahu perusahaan asuransi yang akan 
mempunyai hak untuk melindungi tertanggung terhadap klaim 
tersebut dengan biaya dan pengeluaran sendiri.

Institute Cargo Clauses (B)
Menjamin seluruh kerugian yang dijamin dalam ICC (C), ditambah 
kerugian atau kerusakan karena:

 Gempa bumi, atau letusan gunung berapi atau petir.

 Jatuhnya barang ke laut karena tersapu ombak.

 Masuknya air laut, air danau, air sungai ke dalam palka, peti 
kemas, liftvan atau tempat penimbunan barang di atas kapal 
sehingga menyebakan rusaknya barang milik tertangung.

 Kerugian total (Total Loss) atas suatu paket barang yang terjadi 
selama pembongkaran/pemuatan barang.

Institute Cargo Clauses (A)
Menjamin seluruh kerugian atau kerusakan terhadap barang yang 
diangkut sebagai cargo, sepanjang tidak dikecualikan dalam polis 
tersebut (All Risks).

 
 
 
 

 .

ASURANSI KEBAKARAN

Kami sangat memahami bahwa setiap harta benda (property) yang Anda 
miliki seperti rumah tinggal, kantor, ruko/rukan, gudang dan pabrik 
merupakan aset yang berharga dan perlu untuk dilindungi. Berbagai 
risiko dapat mengancam setiap saat secara tidak terduga terhadap 
harta benda (property) Anda. Produk Asuransi Kebakaran dari Asuransi 
Reliance Indonesia memberikan solusi terbaik untuk melindungi 
berbagai jenis harta benda (property) Anda dari kerugian atau kerusakan 
akibat kebakaran atau peristiwa lain yang dijamin oleh polis.

JAMINAN DASAR ASURANSI KEBAKARAN:
 Kebakaran

  Menjamin kerugian atau kerusakan akibat kebakaran yang 
disebabkan oleh kecerobohan, kesalahan pihak lain, hubungan 
arus pendek (korsleting) dan termasuk akibat usaha untuk 
memadamkan api dan kebakaran lainnya sepanjang tidak 
dikecualikan dalam polis.

 Petir

 Menjamin kerugian atau kerusakan akibat petir secara langsung.

 Ledakan

 Menjamin kerugian atau kerusakan akibat ledakan dari harta benda 
yang dijamin dalam polis.

 Kejatuhan Pesawat Terbang

 Menjamin kerugian atau kerusakan akibat benturan �sik antara 
pesawat terbang serta benda yang jatuh dari pesawat terbang 
dengan harta benda yang dijamin dalam polis.

 Asap

 Menjamin kerugian atau kerusakan akibat asap yang berasal dari 
kebakaran harta benda yang dijamin dalam polis.

 

PERLUASAN JAMINAN ASURANSI KEBAKARAN:
 Kerusuhan, pemogokan, dan perbuatan jahat

 Huru-hara

 Tertabrak kendaraan

 Biaya pembersihan

 Banjir, angin topan, badai, dan kerusakan akibat air

 Tanah longsor

 Gempa, letusan gunung berapi, dan tsunami

KLASIFIKASI HARTA BENDA (PROPERTY) YANG 
DAPAT DIASURANSIKAN:
 Bangunan

 Isi (Perabotan atau Perlengkapan) 

 Mesin-mesin

 Barang-barang Persediaan (Stok)

Mengecualikan harta benda berupa kendaraan bermotor, logam 
mulia dan perhiasan, barang antik, barang seni, naskah, 
gambar/desain, berbagai jenis surat berharga, perangkat lunak 
computer, tanaman, hewan dan lainnya sesuai kondisi polis.

PERHITUNGAN PREMI ASURANSI KEBAKARAN
Nilai premi asuransi dihitung menggunakan rumus:

PREMI ASURANSI = TOTAL HARGA PERTANGGUNGAN x SUKU PREMI YANG BERLAKU

Keterangan:

• Total Harga Pertanggungan merupakan total nilai dari harga 
setiap jenis harta benda yang diasurankan (Bangunan, Isi, 
Mesin-mesin dan Barang-barang Persediaan/Stok).

• Suku premi mengacu pada luas jaminan risiko yang dijamin dan 
penggunaan (okupasi) dari harta benda yang diasuransikan 
seperti rumah tinggal, apartemen, kantor, toko, gudang, pabrik 
besi, pabrik dan lain-lain.

PROSEDUR PENUTUPAN ASURANSI KEBAKARAN:
• Silakan menghubungi kantor unit Asuransi Reliance Indonesia 

yang tersedia. 

• Mengirimkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) 
Asuransi Kebakaran yang telah diisi dengan lengkap dan benar 
ke Asuransi Reliance Indonesia.

• Asuransi Reliance Indonesia berhak melakukan survey terhadap 
harta benda (property) yang akan diasuransikan dan meminta 
dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

• Asuransi Reliance Indonesia akan mengirimkan penawaran 
asuransi.

 

PRINSIP MENGENAL NASABAH

 Nasabah Baru

 Nasabah Lama

Kewarganegaraan:  WNI  WNA

Status Pernikahan:  Lajang  Kawin  Cerai

Pekerjaan:

 PNS/Anggota TNI/POLRI  Karyawan Swasta/BUMN 
 Wirausaha   Lainnya

No. KTP/SIM/Paspor:

No. NPWP:

Nama Perusahaan:

Bidang Usaha:

Alamat Perusahaan:

 Kode Pos:

Jabatan:

Masa Bekerja: Tahun Bulan

Penghasilan Kotor per Bulan (Rp):

 1-10 juta  >10-25 juta  >25-50 juta 

 >50-100 juta  >100 juta

Sumber Penghasilan:

 Hasil Usaha  Gaji Bulanan  Wirausaha

 Lain-lain

PERNYATAAN CALON TERTANGGUNG

Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh keterangan tersebut diatas dibuat dengan sejujurnya dan 
sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut pengetahuan saya/kami 
atau yang seharusnya saya/kami ketahui.

2. Keterangan tersebut akan digunakan sebagai dasar dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Permohonan Penutupan 
Asuransi (SPPA).

3. Keberadaan dana yang ada saat ini tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

 , tanggal, 20 

Nama dan Tanda Tangan Calon Nasabah

Asuransi Kebakaran

Insurance

Asuransi Reliance Indonesia memberikan 
perlindungan menyeluruh terhadap properti Anda

Perlindungan Tepat
Properti Anda

Isi brosur ini hanya merupakan ringkasan Polis. Penjelasan atas produk ini 
tetap mengacu pada ketentuan Polis yang berlaku. Produk ini telah 
mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT 
Asuransi Reliance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa 
Keuangan

PROSEDUR KLAIM
 Sampaikan laporan klaim dalam waktu 7 x 24 jam ke kantor 

kami.
 Petugas kami akan memberitahukan dokumen yang diperlukan 

untuk proses selanjutnya.
 Pembayaran klaim akan dilakukan segera setelah dokumen 

dilengkapi dan nilai ganti rugi disetujui oleh tertanggung.

PT Asuransi Reliance Indonesia

PT Asuransi Reliance Indonesia berdiri sejak akhir tahun 2002 
dan merupakan bagian dari Reliance Capital Management yang 
merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang industri 
keuangan di Indonesia meliputi sektor investment, protection 
dan �nancing.

Untuk memenuhi kebutuhan asuransi Anda, berikut adalah 
produk kami yang lain 

Informasi lebih lanjut

021 661 7768

PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA
Reliance Capital Building
Jl. Pluit Sakti Raya No. 27 AB
Jakarta Utara 14450
T. 021 661 7768
F. 021 666 75075
E. bizdev@reliance-insurance.com
www.reliance-insurance.com

Jika Anda membutuhkan informasi mendetail, silahkan hubungi tenaga penjual kami di 
nomor telepon diatas atau hubungi kami secara langsung di nomor telepon berikut

Insurance

ASURANSI RUMAH TINGGAL
ASURANSI APARTEMEN
ASURANSI PABRIK
ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG
ASURANSI KEBONGKARAN
ASURANSI KECELAKAAN DIRI
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
ASURANSI UANG
ASURANSI PAPAN REKLAME
ASURANSI KONSTRUKSI
ASURANSI PERJALANAN LUAR NEGERI
ASURANSI KESEHATAN

Cabang & Kantor Pemasaran
Jakarta - 021 6617768 | Bandung - 022 7218200 | Surabaya - 031 5670388
Medan - 061 6633065 | Palembang - 0711 379001 | Pekanbaru - 0761 24614
Batam - 0778 429890 | Tangerang - 021 5380500 | Kebon Jeruk - 021 58910026 
Denpasar - 0361 255481 |  Makassar - 0411 3623 249  | Semarang - 024 76440762


