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KATA PEWGANTAR

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sar
jana lengkap di perguruan tinggi, raahasiswa diwajibkan un
tuk membuat karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan 
penelitian lapangan dan atau kepustakaan yang dikenal se- 

bagai skripsi*

Skripsi merupakan suatu sarana untuk menampung ser- 
ta menilai gagasan dan pendapat seseorang berdasarkan ju- 
dul yang telah dipilihnya, untuk bahan pemecahan masalah 

yang diajukan.

Berkat rahmat Allah SWT, saya dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan bekal pengetahuan dan teori-teori yang 
saya peroleh pada waktu kuliah, 6ehingga dengan selesainya 
skripsi ini mnka terpenuhilah salah satu persyaratan untuk 
mencapai gelar.. keearjanaan di Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga,

Di dalam kesei/ipatan yang baik ini, saya ingin me- 
nyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga serta 
penghargaan yan:; sebesar-besarnya kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. J.ft, Sahetapy, SH ; yang 
menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga. Yang terhormat para Guru Besar dan do- 

een-dosen yang selama ini telah membimbing dan
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membcrikan kuliah-kuliah yang sangat berguna dan 
berharga bagi saya*

Z. Yang terhormat J3apak Samzari Boentoro, SH.; selaku 
Dosen Pembimbing Pertama dalam penyusunan skripsi 
ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mem 
berikan bitnbingan serta petunjuk-petunjuk yang 6a- 
ngat berguna bagi saya, demikian pula kepada Yang 
terhormat Bapak Rudhi Prasetyo, SH., selaku Dosen 
Pembimbing Kedua.
Akhirnya tak lupa pula caya sampaikan terima kasih 
kepada ayah dan ibunda tercinta yang telah memberi- 
kan segala pengorbanan serta dorongan hingga sele - 
sainya studi ini. Demikian pula kepada kakak tersa- 
yang yang telah banyak memberikan bantuan dan per- 
hatian kepada saya selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang raelim 
pahkan taufiq serta hidayah-Nya kepada kita sekalian ter - 
utama kepada Fakultas Hukura Universitas Airlangga sebagai 
ternpat menuntut ilmu serta berjasa dalam mengembangkan il- 
mu pengetahuan yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Surabaya , 21 Mei 1981

Penyusun
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PENDAHULUAN
BAB I

1. Permasalahan

Seorang manusia 6ebagai anggota masyarakat sering 
menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak ter- 
sangka semula, sehingga dapat mengnkibatkan berkurangnya 
nilai ekonomi dalam kehidupannya, misalnya : rumahnya ter- 
bakar, barang-barnngnya dicuri, mendapat kecelakaan baik 
di daratan di lautan dan di udara.

Kalau kerugian itu hanya kecil sehingga kerugian 
itu dapat ditutup dengan uang simpanan, maka kerugian itu 
tidak begitu terasa. Lain hnlnya, apabila uang simpanan ti 
dak mencukupi untuk menutupi kerugian itu, raaka orang akan 
betul-betul menderita. Risiko akan menderita macam - macam 
kerugian inilah yang menimbulkan pikiran untuk mengatasi 

dan memperkecil risiko, Usaha raemperalihkan risiko itu di~ 
lakukau dongan melalui suatu perjanjian yang khusus diada- 
knn untuk itu, yaitu perjanjian pertanggungan. Sebagai im- 
balan dari peralihan risiko ini maka di dalam eetiap per
janjian pertanggungan pembayaran premi adalah menjadi sua
tu keharusan# Premi merupakan suatu kewajiban bagi tertang 
gung dan menjadi hak dari penanggung. Penanggung sebagai
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pihak yang meneriraa peralihan risiko berarti bahwa ia raeng 
ikatkan diri akan mengganti kerugian, apabila risiko itu - 
bonar-benar menjadi suatu kenyataan kerugian / kehilangan , 
jadi bukan hanya suatu kemungkinan kerugian / kehilangan.

Untuk inilah ia berhak atas premi dari tertanggung 
dan uang premi merupakan syarat mutlak bagi penanggung. Se 
bagai perusahaan pertanggungan, premi itu sangat dibutuh - 
lean untuk jalannya perusahaan, yang menetapkan jumlah pre
mi adalah penanggung yang berdasarkan perjanjian pertang - 
gungan menerima suatu peralihan risiko mengikatkan dirinya 
untuk inembayar ganti kerugian, bilamana risiko atau kemung 
kinan kehilangan itu pada suatu saat sungguh-sungguh men - 
jadi suatu kenyataan karena suatu peristiwa. Jadi tertang
gung sungguh-sungguh menderita kerugian, maka disitulah pe 
nanggung v/ajib mengganti kerugian. Kewajiban ini dapat di- 
rasakan berat atau tidak berat tertanggung pada apakah ia 
(penanggung) berhasil mengueahakan semua premi yang terkum 
pul mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Penanggung se 
bagai suatu perusahaan ndalah lebih dapat/mahir menilai be 
sarnya risiko dari seseorang menurut pengalaman-pengalaman 
mereka dalam jalannya perusahaan, sehingga mereka dapat 
menggambarkan bosar kecilnya risiko dan eelanjutnya besar 
kecilnya ganti rugi.

Perjanjian pertanggungan diatur dalam Kitab Undang 
uiul.'ing Ilukum Dagang, diatur secara umum ( Buku I Bab IX )

2

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi AKIBAT DARI WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN PREMI 
ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB 
PENANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA

SITI MUNDJIJAH



don secara khusus mengenai asuransi kebakaran, asuransi 

hasil pertanian, asuransi jiwa ( Buku I Bab X ) , asuransi 
laut ( Buku II Bab IX ) dan asuransi pengangkutan di da - 
ratan dan sungai-sungai ( Buku II Bab X ).

Yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah ba
gaimana tanggung jawab penanggung apabila tertanggung ti- 
dak melaksanakan kewajiban membayar premi sebagaimana mes- 
tinya ?, apakah mungkin penanggung dapat memaksa si ter - 
tanggung untuk membayar uang premi, dan dapatkah ai ter - 
tanggung menuntut pengembalian prenii yang telah dibayarkan 
lebih dahulu ?,

Untuk mencegah dan menghindari hal-hal semacam ini 
lah Undang-undang raengatur dan menentukan dalam hal - hal 
yang bagaimana penanggung harus membayar uang pertanggung- 
an dan dalam hal-hal tertentu penanggung akan dibebaskan - 
dari tanggung jawabnya untuk membayar uang pertanggungan - 
sampai batas bagaimana tanggung jawab penanggung diperlu - 
kan dan dibebaskan,

2. Alasan Pemilihan Judul

Pada tertanggung terletak kewajiban untuk membayar 
premi dan kewajiban ini akan terbawa terus selama tenggang 
waktu perjanjian pertanggungan berlangsung. Kewajiban raem- 
bayar premi ini akan dipenuhi atau tidak oleh tertanggung
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h

hal ini raaeih merupakan suatu yang belura pastil Banyak di- 
antara tertanggung yang melalaikan kewajiban untuk memba - 
yar premi, bahkan kadang-kadang ada juga yang tidak melan- 
jutkan perabayaran premi. Walaupun membayar premi merupakan 
uncur penting dalam perjanjian asuransi, namun dapat saja 
tertanggung memutuskannya sewaktu-waktu atas lcemauannya 
sendiri karena adanya peristiwa tidak pasti yang semula 
tidak diduga, misalnya perjanjian asuransi jiwa diadakan 
dalam jangka waktu sepuluh tahun, tetapi pada tahun keli- 
ma tertanggung tidak mampu membayar premi lanjutan, aki- 
batnya perjanjian asuransi jiwa dapat terhenti karena ke - 
adaan tersebut, Pada umumnya perjanjian asuransi jiwa da
pat terhenti karena beberapa hal antara lain diputuskan 
oleh tertanggung atas kemauannya sendiri, diputuskan oleh 
penanggung karena tertanggung tidak dapat memenuhi kewajib 

annya, terputus karena keadaan terpakea mutlak atau force 
raajeur.

Berdasarkan uraian singkat tersebut dr. ,itas itulah 
yang merupakan alasan saya untuk memilih judul ekripsi 
ini.

3* Cara Fenulisan

Sesuai dengan judul yang telah saya pilih, guna 
mendapatkan bahan penulisan ini diperlukan persiapan dan 
perencanaan, Untuk merabahas masalah tersebut di atas,
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saya menggunakan earn pengamntan dan study kepustakaan 
yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skrlp 
si ini* Di saraping itu agar momudahkan pembahasan dalam 
skripsi ini, saya berusaha mengumpulkan data dari praktek 
perusahaan Asuransi Jiwasraya Cabang Sidoarjo.

Pembahacnn dalam skripsi ini melalui boberapa ta- 
hap yang terbagi’ dalam beberapa Bab, dan tiap - tiap bab 
terbagi dalam beberapa sub bab. Di dalam Bab IX akan diu- 

raikan tentang pengertian asuransi jiwa, juga dibahas me- 
ngenai pengertian dan sifat-sifat asuransi jiwa, poXis as- 
suranei jiwa, asuransi jiwa sebagai jenie asuransi jumlah* 
Aid bat d/̂ ri wanprectaei dalam peinbayaran premi serta pe - 
ngertian premi dan masalah yang timbul dongan adanya wan - 
prestasi dalam peinbayaran prerai juga akan dibahas dalam 
Bab III. Sedangkan di dalam Bab IV, akan saya bahas ten

tang tanggung jawab penanggung akibat dari wanprestasl da- 
lam pembayaran premi, dan akan saya uraikan tentang timbul 
nya tanggung jawab dan cara-cara yang harus d\tempuh oXeh 
pihak-pihak* Akhirnya dalam Bab V akan saya simpulkan 
apaa yang telah dibahas dalam uraian-uraian sobelumnya dan 
disertai dengan saran-saran.

Dengan rangkaian penuliean yang sistimatikanya te
lah saya uraikan di atas, diharapkan akan dapat tercapai 
sasaran penulisan skripsi ini sesuai dengan judul serta ba- 
tosan yang telah saya tentukan. Sedangkan tujuan pembahaean

5
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mnsalah ini adalah untuk memberikan sedikit eumbangan pe- 
mikiran dalam penyebaran pengetahuan asuransi di negara ki 
ta, khususnya mengenai tanggung jawab penanggung dalam asu 
ransi jiwa ditinjau dari segi hukumnya.
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M B  II
• r'/n Tri' '1 i ,J,.UaH Tc/iTAnG PKh.m-.HTI <\N 

wuRAHfli .iiv/A

1. Art I ri.'>n JUi’̂ t-flifnt Asuransi ,)iwa
r.oholum sa.ya mermbahas tentang pembayaran j)remi di- 

hubun^kan uengnn tanggung jawab pennnggung, alangkah ba- 
iknya torlobih d.nhulu .nengetahui tentang pengertian aeu - 
ranri jiwa pada umumnya, sebab asuransi jiwa dalam hal ini 
/idal'-h b^h.-gian dari asuransi pada umumnya, Pengertian a- 
euransi jiwa recar;' definitif dapat dijumpai dalam pnsal 
. W  Kttab UncniJg-undang Hukum Dagang, yang menyatakan;: Ji 
\va seseorang cruna kcperluan seseorang yang berkepentingan 
dipurtanggungkan, bnik untuk selarna hidupnya jiwa itu, ba 
ik uniuk nu':tu waktu yang ditetapkm dalam perjanjian.

■Oel'in dari aefinisi tersebut di atas, definii'i da 
ri pada asuransi jiwa masih dapat dijurapai di -Jalam Ordo- 
nanii Pcrusnhaan Asuransi Jiwa (Ordonnantie Op ilet Levens 
Verzekeringsbedrijf) tanggal 15 April l^il, 3. 1.^1 No.301 
jnulai berl-ku 1 Mei 19^1* Ordonansi ijji mongatur tentang 
\jor\.u nhaan Asur- nr:j. Jiw-> r»i Indonesia. Dikatakan dalam pa 
sal 1 sub a d^ri ordonant-i torsobut membori pengertian 
tenta.ig -’rur-mfi jiv/a, y-~ifcu : "J^rjanjian untuk mongarta- 
kan .;>oi:ibaynran cojumlah uang dengannnnerima pre.ni yangecia 
hubungannya den^an li-iup atau wafatnya seseorang manusia.1̂
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Jarti asuransi jiwa adalah perjanjian di mans satu pihak meng 
i l r  tknn dirinya untuk mombayar promi fiecara sekaligus atau 
pariodik, nad/mg pihak lain mengikatkan dicinya untuk raem- 
bayar nojumlah uang clan peinbayaran uang itu adalah tergan- 
tung kftp ’dn mati atau hidupnya sonoomng tertontu/lobih.

Perjanjian asuransi jiwa juga bersifat timbal balik 
(I-lam nrti m ning-masing pihak mempunyai hak d-->n kewajiban 

kewajiban tertentu, Santoso Poedjoeoebroto menyatakan, 
perjanjian timbal balik ialah : "suatu perjanjian dalam 
mana masing-masing pihak terhadap lawannya oaling berkewa- 
jiban mcmberi preataei din memiliki hak." ^
Ada-un das;tr anggapan ini adalah masing-masing pihak tnem- 
punyai kewajiban ut;ma, tertanggung berkev/ajiban untuk m® 
b- yar prc.ni, ^od-.ngkan pihak penanggung berkctfa j*iban untuk

iflnuî ayar uang pcrt.-'nggungan apabila terjndi kuiu cian dari 

pnd;i tertanggung,

Di dalam perjanjian a.?ur noi akan ditojji i pihak- 

pihak yang bensepakat untuk saling mengikatkan dirinya, pi 
hak-pihak itu antara lain dapat aiccbut pihak penanggung; 
pr.Mignr4bil asuransi; tertanggung; yang cJitunjuk.

(•an* tiggung ndalnh nihak y^ng uieneriraa pengaliJian ri 
riko dari perjanjian -suranyi untuk menggnnti kerugian at?u 

yn.ig tmsnan^gung arc-xi :jumlali uanj peytanggungan, yang

telah mengik^t dirinyn untuk pembayaran jumlah uang pertaig 
rungan itu.
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Pengambil asuransi atau disebut jugs pemegang polie 
adalah orang yanfs mengadakan perjanjian dengan penanggung, 
maksudnya pemegang polis ikut serta dalam mengadakan per - 

janjian.

Tertanggung ialah orang yang lama hidupnya menjadi 
dasar daripada perjanjian asuransi, yang dari hidupnya 
digantungkan penyelesaiannya dari pada perjanjian asuransi 

jiwa.
Yang ditunjuk adalah pihak yang namanya tercantum 

di dalam polis, ia berhak atas penerimaan uang pertang - 

gungan.
Pihak-pihak tercebut di atas sangat penting dalam 

perjanjian asuransi jiwa, karona masing-maoing pihak sa- 
ling mengikatkan dirinya untuk member! dan menerima pres- 
tflsi. Secuoi dengan eifat perjanjian asuransi jiwa yaitu 
konseneuil dan timbal balik artinya bahwa perjanjian asu- 
rnnrii jiwa torjadi seketika setelah adanya Jv **"n sepakat 
antara penanggung dan tertanggung, dan oejak .aat itu tim- 
bullah hak dan kewajiban timbal balik antara luhak tertang 
gung dan penanggung. Konsensuil berarti antara pihak pe - 
nanggung dan pihak tertanggung telah terjadi adanya kata 
co|takat bahwa pihak penanggung mengikatkan dirinya untuk 
men.mggung risiko apabila peristiwa tidak past! itu ter - 
jadi, untuk melakukan pembaynran eejumlah uang pertang - 
gungan yang telah disepakati pada waktu perjanjian aauran- 
rA dibuat kepada pemegang polis atau orang-orang yang
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telnh ditunjuk oleh tertanggung. Untuk itu sebagai imbal- 
annya pihak tertanggung atau pemegang polia akan membayar 
uong premi kepada penanggung sesuai dengan jumlah yang te
lah disepakati dan ditentukan, yang akan dibayarkan pada 
waktu-v/aktu tertentu misalnya tiap bulan, tiap triwulan , 
tiap enam bulan sekali atau tiap tahun. Unsur membayar pre 
mi ini merupakan suatu kewajiban bagi tertanggung karena 
ada kaitannya dengan ganti rugi, eebaliknya kewajiban dari 
pihak tertanggung ini merupakan hak bagi penanggung.

Kewajiban bagi pihak penanggung ialah apabila ter
jadi kematian dari orang yang diasuransikan jiwanya harus 
membayar sejumlah uang pertanggungan yang telah dieepakati 
pada v/aktu perjanjian asuransi dibuat yang dioebut sebagai 
uang pertanggungan.

Jika penanggung eudah molaksanak^n kewajibannya un
tuk membayar uang pertanggungan kepada pihak yang ditunjuk 
aetelah kematian terjadi di dalam tenggang v/aktu yang le- 
bih singkat dari pada kemungkinan hidup lama dari orang 
yang diasuransikan jiwanya, maka eejak saat itulah dapat 
dikatakan telah terjadi peristiwa tidak pasti.

Yang disebut peristiwa tidak past! di dalam asuran
si jiwa itu benar-benar akan terjadi, yaitu berupa kemati
an seseorang. Berbeda dengan asuransi kerugian, yang dise
but peristiwa tidak pasti itu miealnya kebakaran, orang ti
dak tahu sebelumnya apakah benar-benar akan terjadi keba - 
karan atau tidak*

10
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Sedangkan cifat asuransi jiwa, orang dapat memaeti- 
kan Dnhwa kematian itu pasti dntang, yang belum pasti ada 
lah kapan datangnya kematian itu, Jadi sebetulnya yang ti
dak tentu bukan terjadinya peristiwa meninggalnya seseo- 

rang( melainkan kapan orang itu meninggal dunia dan ini rae 
mang eulit untuk ditentukan, Selain itu sebagaimann dise - 
butkan dalam pasal 1772* KUH Perdata, bahwa perjanjian asu
ransi adalah merupakan perjanjian yang bereifat untung - 

untungan* Sifat untung-untungan dalam asuransi jiwa bagi 
ci asurndor adalah mengonai kapan si tertanggung akan me 
ninggal dunia. Jika tertanggung cepat raeninggal dunia maka 
penanggung akan rugi, sedangkan bila sampai jangka waktu 
yang ditentukan atau tenggang waktu perjanjian habis si 
tertanggung macih hidup maka penanggung akan untung.

2* Polis Asuransi Jiwa

Perjanjian pertanggungan harus diwujui .an dalam se- 
pucuk surat berharga atau dokumen yang lazim dinamakan po
lis, Xstilah ini menurut beberapa sarjana berrsal dari ba- 
hasa Italia yaitu "polizza" yang artinya sepucuk surat per 
janjian, Di dalam KU1ID tidak terdapat perurausan tentang pe 
ngertiannyo, karena ietilah ini dinnggap telah diketahui - 
dan difahami oleh masyarakat perasuransian* Menurut pasal 
?55 J.UHD menyatnkan suatu pertanggungan harus dibuat de - 
ngan akta yang dinamakan polis, Sedangkan di dalam syarat- 
oyarnt utnum Aauranai Jiwasraya dinyatakan polls adalah
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surat kontrak yang mernuat perjanjian asuranei #ntara perae- 
gang polis dan porusahaan#

Dengan momperhatikan bunyi paaal 255 KUHD tersebut, 
makn adanya polis dalam suatu perjanjian asuransi merupa- 
kan suatu keharusan. Synrat-syarat suatu polis diatur di da 
lam pasal 256 KUHD, tetapi pasal ini tidak berlaku untuk 
perjanjian asuransi Jiwa, karena pasal 256 KUHD merupakan 
suatu ketentuan yang bersifnt umum, Ketentuan mengenai sya 
rat-syarat polis untuk asuransi jiwa diatur di dalam pasal 
304 KUHD. Di dalam pasal JCHf KUUD disebutkan bahwa setiap 
polis harus memuat

hari ditutupnya pertanggungan;
nama si tertanggung;

- nama orang yang jiwanya dipertanggungkan';
- saat mulni berlnkunya dan berakhirnya bahaya bagi

si tertanggung;
jumlah untuk mana diadakan pertanggun^nn;

- premi pertanggungani

Dengan hari yang dimaksud ialah tanggal, bulan, ta- 
hun v.aktu dicapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, 
Hal ini pontine; karena berhubungan dengan permulaan risi- 
ko yang hnruo ditnnggungkan oleh penanggung.

Yang dlmnksud dengan nama oi tertanggung adalah 0- 
rang yang mengadakan perjanjian pertan.^gungan tfengan pe - 
nanggung atau sering disebut dengan pemegang polis,

12
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Nama orang yang jiwanya dipeftnpggijngkori* ini bebe
rapa penulis menyebutkan dengap kata iJtertapggung'* karena 
dia adalah pihak yang jiwanya dipertanggungkan dan sudah 
selayaknya namanya dicantumkan di dalam polis, Tanggal , 
bulan, tahun kelahiran dari tertanggung tidak disebutkan 
dalam undang-undong, tetapi di dalam prakteknya setiap po
lls selalu dicantumkan keterangan nama tertanggung yaitu 
mengenai tanggal, bulan, tahun dan tempat kelajiiran ter - 
tanggung. Hal ini penting bagi penanggung untuk melengkapi 
bahan-bahan dalam menontukan putusan untuk mengadakan per
janjian asuransi serta risikonya.

Saat mulai berlakunya dan berahirnya bahaya bagi 
tertanggung, hal ini penting bagi penanggung karena adanya 
kemungkinan risiko yang ditanggung dan telah .dieepnkati 
oleh kedua belah pihak, Di dalam polis dimuat dengan jelas 
risiko manakah yang menjadi tanggungan penanggung dan pera- 
batasan risiko ini tidak dapat dilakukan sepihak oleh pe
nanggung, tetapi harus selalu dengan persetujuan tertang
gung atau pemegang polis,

Jumlah uang untuk mana diadakan pertau^gungan, yang 
dimaksud adalah jumlnh uang pertanggungan yang harus diba- 
yarkan oleh penanggung setelah terjadinya kematian dari o- 
rang yang jiwanya dipertanggungkan atau keraatian tertang
gung sendiri. Juralah ini tercantum di dalam polis setelah 
adanya persetujuan yang dicapai oleh penanggung dan ter
tanggung pada waktu menutup perjanjian asuransi jiwa.

13
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Ik

Penyebutan Juralah uang pertanggungan dalam po.,Ls ini pen -i
ting, agar penanggung mengetahui berapakah jumlah uangyng 
harus dibayarkan, begitu pula bagi yang ditunjuk agar ia 
mengetahui berapa yang diharapkan akan diterimanya dari pe

Premi pertanggungan adalah sejumlah uang yang di- 
bayarkan oleh tertanggung pada penanggung dalam waktu-wak 
tu tertentu misalnya setiap bulan, setiap triwulan, setiap 
enam bulan. Premi asuransi merupakan kewajiban. dari ter - 
tanggung dan besarnya premi ini dicantumkan dalam polis 
yang telah disepakati dan ditentukan oleh kedua belah pi
hak, gunanya untuk mencegah timbulnya kesulitan - kesulitan 
pada waktu premi ditagih.

Dari ketentuan-ketentuan perincian syarat-syarat po
lis di dalam pasal 30*f KUHD tersebut, dalam hubungan ini
Santoso Poedjosoebroto mempermasalahkan bahwa :

Dalam literatur hukum asuransi jiwa kite. -~genal ver- 
zekeringnemer atau pengambil asuransi dan vsrzekerde - 
atau tertanggung, yang pertama adalah or; ..g yang menga 
dakann kontrak atau perjanjian asuransi , sedang kedua 
adalah orang yang jiwanya dipertanggungka::. Dalam Wet- 
boek van Koophandel istilah yang dipakai pada pasal 304 
ayat 3 • de naam van den persoon wiens leven is ver - 
zekerd,
Dengan demikian itu maka pasal ,50/+ ayat 2 harus dipa - 
hami sebagai pengambil asuransi (verzekeringnemer), se 
dangkan ayat 3 sebagai tertanggung.
Dari ayat-ayat tadi dapat kita ketahui bahwa pembuatan 
undang-undnng dalam pasal-pasal tentang asuransi Jiwa 
hanya memikirkan tentang pertanggungan jiwa mengenai 
jiwa orang lain. 3
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Di dalam prakteknya perusahoan-peruealnnn asuransi 
jiwa mengelunrkan prospektus yang berisi macaui-macani ja - 
niirian asuransi yang dapat diadakan, sy/irat-syarat umum, ta 
bel tarip premi, berapa jumlah uang portanggungan dan ke- 
tontuan-ketentuan dari pihak perusalinnn asuransi sehubung- 
an dengan perjanjian atau pelaksanaan perjanjian asuransi 
yang akan diadakan. Juga kadang-kadang dilampirkan formu- 
lir yang memuat ketentuan-ketontuan tentang permintaan un
tuk menjadi pengambil asuransi, Penynmpaian prospektus atau 
pun formulir ini biasanya dilakukan oleh pegav/ai atau petu 
gas dinas luar dari perusahaan asuransi yang bersangkutan* 
Petu^as dinas luar ini mendatangi rumah-ruraah ataupun kan- 
tor-knnbor untuk menawarkan jasn dari perusahaan asuransi 
Uimana mereka bekerja. Datangnya petugas dinas luar atau 
pengeluaran prospektus dari perusahaan asuransi jiwa ini 
adalah merupakan pernyataan kehendak dari pihak perusaliaan 
asuransi .jiwa atau penanggung, Apabila seseorang mengisi 
formulir untuk menjadi pengnmbil asuransi jiwa inipun ben- 
tuk pernyatann kehendak dari pihak calon pengambil asuran
si atau tertanggung.

Menurut Santoao Poedjosoebroto, adapun dua pernyata 
an kehendak masing-masing dari pihak penanggung dan dari 
(calon) pengambil ini belum merupakan saat terjadinya per

janjian karena : "di dalam praktek masih terdapat formali- 
tas yang harus dipenuhi antara lain dalam hal asuransi de

ngan mewakfli peweriksaan dokter*" ^
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Jika perjanjian asuransi diadakan deng;.n pemeriksa- 
an dokter lebih dahulu maka hasil pemeriksaan dokter ini 
keraudian dikirimkan kepada pihak penanggung untuk diteliti. 
Dengan hasil penelitian ini, penanggung dapat memutuskan 
dapat tidaknya diterima colon tersebut, Kemudian apabila - 
telnh ditentukan jumlah uang premi, dan uang pertanggungan, 
maka penanggung menyatakan bahwa pengambil asuransi telah 
diterima,

Tetapi di dalam prakteknya, orang belum dapat meng- 
anggap bahwa terdapat persesuaian kehendak atau pendapat - 
selama penanggung dengan nyata-nyata belum mengikatkan di- 
rinya dengan pengambil asuransi baik dengan pernyataan atau 
penyerahan polis. Jadi penyerahan polis merupakan syarat 
mulai berlakunya perjanjian, misalnya ketentuan. pasal II 
ayat 2 dari syarat umura Perusahaan Asuransi Dharma Nasio - 
nal, menefctukan : "Pertanggungan mulai berlaku setelah po
lis diberikan kepada yang mengadakan pertanggungan dan pre 
mi pertama dibayarkan kepada Dharma Hasional*'1 ^

Menurut ketentuan tersebut di atas untuk mulai ber-
>

lakunya perjanjian asuransi tidak hanya adanya penyerahan 
suatu polis saja, tetapi juga uang premi yang pertama ha
rus dibayar oleh pengambil asuransi,

Sedangkan di dalam polis Perseroan Terbatas Asuran
si Jiv/acraya, mengenai saat dan berlakunya kontrak asuran
si disebutkan dalam pasal 3 Ayat 1, bahwa :

16
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Kontrnk asuransi dimulai pnda tnnggai yan.1; dinyatakan 
di dalam polis atau nota penutupan asuram-4 jiwa ( ji- 
ka polis belum selesai } yang' djkir^mkan kop.-lda peme- 
gang polis, dan berlakunya setelah pe'megang polis tne- 
menuhi kewaji^annya jnembayar premi atau prejni seka^i- 
gus. 6

Bagaimana ketentuan saat mu^ai dan berlakunya kon- 
trak asuransi di dalam undang-updang ?. Di dalam pasal 257 
KUJiD dinyatakan bahwa, perjanjian pertanggungan ada eetelah 
dibentuk hak-hak dan kewajiban timbal balik dari penanggung 
dan tertanggung, mulai sejak saat itu bahkan sebelum polie 
d i t a n U a t a n g a ni.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas menurut 
hemat saya tiap-tiap perusahaan asuransi :iempunyai syarat- 
syarat tersendiri untuk mulai berlakunya perjanjian asu - 
ransi yang diadakan. Tetapi di dalam prakteknya penyerahan
polis merupakan syarat mulai berlakunya perjanjian asuran-; '
si.

Dalam hal ini saya lebih setuju dengan pendapat San 
toso Poedjosoebroto, karena saya rasa sejalan dengan keten 
tuan undang-undang yaitu pasal 257 KUUD bahwa jsat terja - 
dinya perjanjian asurajisi jiwa adalah waktu terdapat per - 
sesuaian kehendak antara penanggung dan pengambil asuransi, 
yaitu pada saat penanggung atau setelah menerima laporan - 
dari dokter tentang kesehatan calon pengambil asuransi, me- 
netapkan prouii, uang pertanggungan dan laii>-^ain yang di - 
perlukan.

17
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3. Ar.uransi ,Ji.wa adalah Jcnis Asuransi Jumlah

Asurnuci jiwa adalah termasuk golongan asuransi se- 
jumlah uang (sommen verzekering). Pcnggolongan ini didasar 
kan pada jnnji yang telah dibunt oleh si penjamin (penang
gung) kepada si terjamin (tertanggung) untuk msmberi sejum 
lah uang tortentu, yang jumlahnya sudah ditentukan sebelum 
nya dengan tidak disandarknn pada kerugian tertentu, raana- 
kala terjadi peristiwa yang belum pasti yang berhubungan 
dengan hiriup atau kenehatan sesaorang ( ornng-orang ).

Totapi ada juga asuransi jiwa dimana peinbayaran uang 
pertanggungan tidak selalu terjadi karena wafatnya jiwa o- 
rang untuk mana asuransi itu digantungkan. Melainkan mung- 
kin juga peinbayaran uang pertanggungan tersebut akan te- 
tap dilakukan oleh penanggung walaupun orang yang tertang
gung jiwanya Masih hidup. Hal yang domikian ini maka pem - 
bayaran oleh penanggung didasnrkan atas borakhirnyn atau 
habisnya tenggang waktu perjanjian peuranoi.-jiwa yang ber- 
cangkutan. Sebagai contoh yaitu dalam polis dv/xguna dari 
Asuransi Jiwasraya, yang berarti bahwa manfaai asuransi ada 
dua macam antara lain, sebagai jaminan hari tua dan jamin- 
an keluarga,
Sebagai jaminan hati tua, artinya saatnya menyediakan se - 
jumlah uang bagi pemegang polis atau tertanggung pada hari 
tunnya pada saat nelosainya tenggang waktu asuransi, Se 
dangkan sebagai jaminan keluarga artinya menyediakan sejum 

lah modal bagi keluarga pemegang polis atau tertanggung ,
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apabila pemegang polis atau tertanggung meninggal dunia pa 
da masa asuransi dan peinbayaran uang asuransi pada enat ce 
telah pemegang polis atau tertanggung meninggal dunia.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dikatakan bah 
wa dalam polis asuransi dwiguna, pembnyaran uang pertang - 
gungan tidak hanya pada saat meninggalnya si tertanggung - 
tetapi juga didasarkan atas habisnya atau selesainya kon - 

trak asuransi*

Menurut Wiryono Prodjodikoro, membedakan adanya dua 
macam asuransi jiwa, yakni :

a, asuransi jiwa yang diadakan selama hidup orang yang 
peinbayaran uang asuransinya digantungkan pada wafat 
nya,

b. asuransi jiwa yang hanya berlangsung untuk tenggang 
waktu yang ditentukan, kecuali apabila orang terse
but wafat lebih dahulu. 7

Adakalanya pembayarsn Jumlnh uang asuransi oleh pe 
nanggung dibnyarkan sekaligus pada saat orang untuk mana 
asuransi jiwa tersebut digantungkan meninggal, atau pada 
saat berakhirriya tenggang waktu asuransi. Na.-aun juga ada- 
kalanya pada saat berakhirnya perjanjian, uai. •; asuransi di 
bayarkan sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur.

Atas dasar hal tersebut Wirjono Prodjodikoro, mem - 
bedakan asuransi jiwa dalam dua macam, yaitu :

a. asuransi modal atau kapital verzekering, yaitu asu
ransi jiwa diraana uang asuransi pada waktu wafatnya 
orang yang bersangkutan harus dibayarkan sekaligus.

b. asuransi bunga atau asuransi pensiun atau rente-en 
pensioen verzekering, dimana uang asuransi dibayar- 
kan sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur* 8
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Salah catu kewajiban dari penanggung iuiara lain 
untuk membayar uang pertanggungan, karena pernbayaran uang 

pertanggungan merupakan inti dari perjanjian aoUransi ji
wa* Hal ini bernrti pula bahwa pihak-pihak tidak dapat me- 
nyimpang dari apa yang telah diperjanjikan. Sedangkan east 
terjadinya peinbayaran yang dilakukan oleh penanggung tidak 
mungkin bertepatan dengan saat kematian atau berakhirnya - 
tenggang waktu perjanjian asuransi, karena sebelum diada- 
kan peinbayaran harus diselenggarakan pelbagai formalitaa, 
aolain itu penanggung harus diberitahu tentang kematian ter 
tanggung dan pemberitaan ini disertai dengan macam-macara - 
surat untuk moneguhkan terjadinya kematian, Sedangkan su- 
rat-surat yang diserahkan itu harus diperiksa dan disetu - 
jui lebih dahulu oleh mackapai asuransi jiwa, Sesudah su- 
rat-surat itu berada di tangan penanggung, biaeanya masih 
diberikan kepadanya tenggang waktu untuk membayar uang 
pertanggungan.

Di antara nurat-surat yang harus diserahkan kepada 
penanggung yang terponting adalah surat keterangan roening- 
gal dunia yang da pat diberikan oleh eeorang f,..:cl:er atau se 
bagai penggantinya dapat diajukan surat ketevangan dari pe 
jabat paraong praja setempat dongan melalui rukun tetangga 
atau rukun kampung.

Apabila penanggung sudah melaknanakan kewajibannya 
untuk aiembayar uang pertanggungan kepada orang yang telah
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ditunjuk di dalam polis, atau kepada tartan'rt sendiri 
apabila clalam masa selesainya perjanjian asur »nei ia masih 
hidup, maka berakhirlah perjanjian asuransi ji :.'a tersebut.

^Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi dj Indonesia, 
Pembimbing Masa, Jakarta, I960, halaman 143*

2Santoso Poedjosoebroto, Beberapa Aspekta tentang 
Hukum pjer-tanftflun/ran Jlw.a^dlXndgn^ig, Bharata, Jakarta , 
1969> halaman 9X.

^Ibid. halaman 101,

**Tbid, halaman 109.

^Xbid, halaman 110.

^— ------------ { Wawancara dengan Kordinator Asu -
ranpj Jiwa Cnb.-mn Sidoar.lo. ^0 Januarl 1981* '

7'W irjono Prodjodikoro, o p. pitr halaman li+O,
Q
Jbid.. halaman 11*0,
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bab: iii
AKIBAT DARI WANFHE3TASI DAIiAM 

PEMBAYARAN PREMI

1. pengertian Premi

Untuk tnembahas pengertian premi, akan Gaya bicara - 
kan lebih dahulu tentang pengertian asuransi pada umumnya. 
Menurut pannl 2/, 6 KUHD , disebutkan bahwa ; Asuransi atau 
pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang 
peuanggung mengikatkan diri kepada sorang tertanggung, de
ngan menerima suatu premi untuk memberiknn penggantian ke- 
padanya karena suatu kerugian, kerusskan atau kehilangan - 
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya 
karena suatu periGtiwa yang tak tertentu,

Dari ketentuan pasal 2^6 KUHDc'tersebut, ada _.ilua..pi- 
hak yang saling mengikatkan diri yakni yang mengalihkan be 
ban atau risiko (tertanggung), kepada pihak lain yaitu pi
hak yang meneriraa boban, ini disebut penangg;. 'g, Penanggung 
menjamin bahwa ia akan memberi ganti kerugi'Vi apabila pe - 
rintiwanya bonar-benar terjacli, maka untuk iut ia menerima 
premi dari pihak tertanggung,

Apakah yarig dimaksud dengan premi ? Undang - undang 
tiuak memberikan pengertian apn yang dimaksud dengan premi 
secara difinitif. Menurut Wirjono Prodjodikora f bahwa :

22
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Kontra prestasi dari asuranai bahwa pihak yang ditang 
gung itu membayar so jumlah uang kepada pihak yang me- 
nanggung, uang mana akan tatap manJadi milik yang ma- 
nanggung apabila kamudian ternyata peristiwa yang di- 
makaudkan itu tidak terjadi, 9

Sedangkan menurut J.E. Kaihatu : untuk hal
itu penanggung menerima sejuralah uang yang dinamakan pre- 
mi." ^

Di dalam prakteknya maskapai-maskapai (penanggung) 

mengeluarkan prospektua yang berisikan macam-macam per - 
tanggungan, jenis-jenis risiko, tarip premi, jumlah uang 
pertanggungan serta ketentuan-kotentuan lain yang dilam - 
pirkan dalam formulir yang memuat permintaan untuk menja- 

di pengambil .usuransi, Misalnya proapektus yang dikeluar- 
kan oleh PT, Asuransi Jiwasraya yang memberikan pengerti- 
«n premi sab igai berlkut : "Premi adalah angauran pemba - 
yaran yang harus dibayaroleh pemagang polis (tertanggung) 

secara tetap mulai d-tri awal asuransi hingga selesai kon- 
trak asuransi," ^

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas da- 
patlah aaya simpulkan bahwa premi adalah pembayaran sajum 
lali uang secara tatap (berkala) yang dilakukan olah pihak 
yang ditanggung sebagai imbalan atas jaminan yang diberi- 
kan oleh penanggung kepada tertanggung* Dengan demikian - 
prami bukan merupakan angauran dari uang pertanggungan 
karena aesuai dengan sifat perjanjian asuransi yaitu meru 
pakan perjanjian timbal balik di mana masing-masing pihak
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mempunyai hak dan kewajiban. Pembayaran premi merupakan - 
kewajiban dari pihak tertanggung dan kewajiban ini akan 
tui'bawa terus selama ten^ariR waktu perjanjian asuransi - 
ini sudah harus dilakukan s^jak awal perjanjian dibuat a- 
tau ter^antun^ dari klausula-klausula yant; terdapat di da 

lam polis.

Selama perjanjian asuransi berlan&sung premi harus 
totap dibayar, karena merupakan kewajiban yang ada kaitan 
nya dengan ^anti ru^i, apakah terjadi keru^ian atau tidak 
malca pi'emi asuransi wajib dibayar. Sedangkan jumlah uang 
premi dengan sendirinya tidak dupat ditentukan oleh pihak 
Lerttint-;tjun(j atau penan^un^, tetapi terh;antung dari besar 
keoilnya jumlah uan^ pertantfftungan atau risiko yan^ dipi- 

iail oleh pihak ponan^un^.

Jumlah uan<v premi yan^ dibayar oleh tertanggung ke 
pada penan£(£ung didasarkan ata3 kusepakatan kedua belah - 
pihak, be^itu jur;a mun^enai waktu pembayaran premi. Jika 
antara penan^Eun^; dengan tertanggung telah menyetujui be- 
rapa besar u di; premi yanj; harus dibayarkan, maka besar - 
tiya uanjj premi ini oluh penan^un^ akan dicantumkan di da 
lam rolls a.jar tidak ada kesulitan ba(;i penani^ung waktu 
tnoua^ih aorta teiupat pembayarannya. Ketentuan men^-enai 

Wiiktu pembayaran premi ini bias ti.ya ditetapkan oleh peru
sal anur’Anai fiondlri, dan tiap-tiap |.ot?usahaan asuransi 
niemi;unyai kotetapan waktu pembayaran yanj berboda.
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pembay aran premi merupakan syarat mutlak dalam asu 
rfinal jiwa karena merupakan kewajiban yang harus dipehuhi

o.l.oh tortanggung yang fjda kaitannya dengan kemungkinan ri 

siko yang ditanggung oleh penanggung.

Asas penatapan premi biasanya ditetapkan aejumlah 
soj erseratus tertentu dari selurub jumlah uang yang dija- 

roin. i'esarnya premi layaknya dihitung sedemikian rupa, bah 
wa dengan penerimnan premi dari para tertanggung si pe - 
tnuiggung ada kemampuan untuk membayar* uang partwnggungan 
kepada si tertanggung yang ditimpa kerugian, dari jumlah 
penoMmaan premi yang didapat tersebut* Sebab kalau tidak 
demikian sudah tenfcu si penanggung akan jatuh pailit, se- 
Wingga asas penetapan premi ini diperikau dengan teliti - 

yaitu memporgunakan statistik sampai berapa jauh kemung - 
kinan si penanggung harus membayar uang pertanggungan* Da 
ri hasil perhitungan ini haruslah ditetapkan berapa se - 
baiknya premi yang harua dibayar oleh para tartanggung.

Apabila premi telah ditetapkan maka biasanya ada 
yang dibayar sekaligus pada. purmulaan diadakan perjanjian 
asuransi, tetapi juga mungkin pembayaran premi dilakukan 
setiap bulan, setiap trivmlan ataupun setlap enam bulan 
sekali, hal ini tergantung dari persetujuan yang telah di 
adakan oleh penanggung dengan tertenggung pada waktu me- 
nutup perjanjian asuransi jiwa tersebut.
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2. Masalah yanft Timbul Dangan Adanya Wanpraataal Dalam 
pembayaran Praml

Sebeium pamhasan ini dilan jutlcap, alangkah baik - 
nya mangetahui arti dari pada wanpraataai, Wanpraatasi ka 

lau dlterjomahkan lea dalam kata-lcata dupatlah diortikan 
kalalaian atau ingkar Janji, Karena pada tertanggung ter- 
lat'Uc kewajiban untuk mamanuhi preatasi yaitu membayar 

pramif apabila ia tidak melaksanakan kewajiban teraebut 
bukan icaraim keadaan mamakaa malca tertanggung dianggap ma 
1 a leu k an ingkar janji, Ada tiga bantuk ingkar janji, yaitu 
tidak mamanuhi preatasi aatna sekali, tarlambat mamanuhi - 
preatasi, mamanuhi preatasi sacara tidak balk,

Sehubungan dengan dibadaicannya ingkar janji seper- 
ti tarsabut di atas, timbul parsoalan apakah tertanggung 
yang tidak mamanuhi kewajiban membayar premi tepat pada - 
waktunya harus dianggup tarlambat atau tidak mamanuhi pres 
tasi aama sekali ? Dalam hal tertanggung tidak lagi mam- 
pu membayar premi maka dikatakan tertanggung tidak meme - 
nuhi kewajiban aama sekali. Sedangkan jika kewajiban mem
bayar premi masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka di- 
golongkan di dalam tarlambat mamanuhi preatasi, Untuk me- 
nantukan aaat__tarJadlnya ingkar Janji undang-undang mem- 

berikan pemeeahannya dengan lanbaga penetapan lalai, Pane 

tapan lalai dari penanggung kepada tertanggung, dengan ma 
na penanggung mambarltahukan pada saat kapankah salambat-
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lambatnya ia mengharapkan pamenuhan kewajiban tnambayar - 
premi tarsabut, Dengan P«san ini pananggupg rpeqanfcukan 4e 
ngan pasti, pada saat manakah tertanggung dalam keadaan 
ingkar janji, manakala ia tidak mamanuhi kewajiban. Jadi 
panetapan lalai adalah syarat mutlak untuk manatapkan ter 
JacUnya wanprastasi.

Dalam hal tertiinggung tidak mampu melanjutkan pem
bayaran premi, sabailcnya. tertanggung memberitfthu kepada 
penanggung manganai pebab-sebab mangapa ia tidak dapat 
melanjutkan pembayaran premi, agar hal ini ticlak membawa 

akibat yang marugikan bagi penanggung* Tetapi di dalam * 
praktajcnya tiap-tiap parusahaan asuransi jiwa telah mane- 
tapkan ayarat-syarat tartantu yang biasanya tarcantum di 
dalam polis masing-masing parusahaan asuransi Jiwa, misal 
nya premi harus dibayar dimuka pada hari poi’L':v-;a dari tiap 
tiap jangka waktu prami atau selambat-lambati.ya satu bu- 
lan setelah hari termaksud, Ijntuk premi bulanan biasanya 
sudah ditetapkan pada tanggal tertantu premi harus dibayar,

Di dalam polis Asuransi Jiwasraya disabutkan dalam 
pasal J4. ayat 3 mengenai pamba^ran premi, dinyatakan bah - 
wa : "Untuk membayar prami lanjutan, yaitu prami setelah 
partama pemegang polis dibari kalonggaran waktu pembayar
an selama amp at bulan tarhitung mulai Jatuh waktu pamba - 
yaran barlaku,1* ^
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Ketantuan tersebu^ d} a|;as dapatlah diajmpulkan 
jika dalam laluasa (kelonggaran waktu pembayaran) terjadi 
claim, misalnya adanya kematian tertanggung, maka penang- 
gung wajib membayar uang pertanggungan dengan dikurangi 

tung^akan premi beserta bunga.

Menurut pasal $ ayat 1 polis Asuransi Jiwasraya - 
yang mamuat ketentuan tentang premi yang terhenti, dise - 

butkan bahwa :

Jika pembayaran premi terhenti karena sebab apapun , 
eatu dan lain dengan mengingat ketentuan pada pasal 4. 
ayat 3 maka kontrak asuran3.t menjadi ; 
a* batal otomatis tanpa pangembalian premi dalam hal 

kontrak asuransi belum mempunyai nilai tabus.
b. batal otomatis tanpa pengembalian premi, dalam hal 

kontrak asuransi sudah mempunyai nilai tebus yang 
jumlahnya sama besar atau lebih kecil dari pada jura 
lah tunggakan dan hutang-hutang kalau mungkin ada.

c. bebaa premi otomatis dalam hal kontrak asuransi su 
dah mempunyai nilai tebus yang Jumlahnya' lebih be- 
sar dari pada tunggakan premi atau hutang kalau - 
mungkin ada. 13

28

Jadi dapatlah dikatakan bahwa dalam hul tertang@Lng 
malakukan wanprestaai dalam pembayaran premi ..da dua ke - 
mungkinan yaitu dapat dibatalkannya perjanjian asuransi 
atau diadakan pembebasan polis dari pembayaran prami. Pem 
bebasan polis dari pembayaran premi ini berarti oleh pa- 
nanggung akan diterbitkan polis baru yang meliputi jumlah 
uang partanggungannya lebih randah dari apa yang telah di 
teritukan di dalam polls, Dengan adanya wanprastasi dalam 

pambayaran premi, maka akibat yang akan tar ladi torgantung

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi AKIBAT DARI WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN PREMI 
ASURANSI DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB 
PENANGGUNG DALAM ASURANSI JIWA

SITI MUNDJIJAH



dari syar at-ayarat yang tercantum di dalam polis maaing - 
maaing parusahaan aauranai jiwa, Di dalam prakteknya par- 
janjlan aauranai jiwa di Indonaaia, aobalum men j adikan aia 
tu polia bebaa premi penanggung mengadakan syarat- ayarat 
tai-tantu, antara lain ada tiga ayarat yang harus dipenuhi 
yaitu ; pertama jika pangamMl aauranai tidak dapat me - 
lanjutkan pembayaran premi setalah prami berjalan tiga ta 
hun, kedua parmintaan harua dilakukan aecara tertulis f 
ketiga diaertai tanda pembayaran prami terakhir yang Bah,

Hak mangubah polis menjadi bebaa premi ini diaabut 
hak radukai. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyerah 
kan polisnya kepada penanggung untuk manerima polia baru 
yang preminya telah dianggap lunas pembayarannya, aedang- 
kan uang pertanggungannya menjadi lebih randah .dari apa 
yang telah ditentukan aemula.

^Wiryono Prodjodikoro, op. clt, halaman $

Kaihatu, Aauranai Kabakaran., Djambatan, Ja
karta, 1961-1-, halaman 7*

^'PT. Aauranai Jiwaaraya, Hubunran Maayarakat. Ma
lang , 6 - 10 - 1900 , halaman 3#

12PT, Aauranai Jiwaaraya, Polia Aauranai Jiwaaraya,

13Ibld.
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TAIHrGUNG JAWAB PKNANGGUWG AKIBAT BARI WANPR^STASI 
DAI,AM PEMBAYARAN £RKMI AS1JRANSI JIWA

1, Timbulnya Tann^un^ Jawab

Perjanjian asuransi pada hakekatnya bersifat Icon - 
aensull artinya aetelah ada katu sepakat antara kedua be 
lah pihak untuk mengadakan asuransi maka sudah terbentuk- 
lah perjanjian asuransi » Menurut pasal 257 ayat 1 KUHD, 
disebutkan : Perjanjian asuransi diterbitkan seketika se- 
telah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban bertlmbal balik - 
dari si penanggung dan si tertanggung mulai sejak saat itu 

balikan sebeluni polisnya ditandatangani.

Dari ketentuan pasal tersebut, dapat saya simpul - 
kan bahwa sejalt ditutupnya perjanjian asuransi jiwa me - 

nimbulkan tanggung jawab bagi penanggung dan tertanggung 
untuk saling melaksanakan kewajibannya masing-raasing. 
Tanggung jawab penanggung dalam asuransi jiwa dimulai se 
jak ditutupnya perjanjian asuransi, tetapi hal Ini tidak 
berarti bahwa semenjak itu risiko bagi penanggung telah 
mulai berjalan. Hal mana baru mulai pada saat yang diten
tukan oleh pihak-pihak sendiri dan saat ini dapat terjadi 
pada waktu yang lebih singkat dari pada saat diadakan

BAB XV
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perjanjian. Dalam hubungan ini pihak-pihak yang menentu - 

kan leap an mulai berjalan risiko bagi penanggung.

Di dalam prakteknya, kontrak aauranai tidak ada so 

belum polia disorahkan kepada pengambil asuransi atau ter

tanggung. Miaalnya aalah aatu ketentuan dalam ayarat-s(yarat 
umuin asuransi jiwa dari Perusahaan Negara Aauranai Jiwa 
"13ka Sejahtra", paaal 3 yang berjudul "Mulai berlakunya 
kontrak pertanggungant!, diaebutkan bahwa pemegang kontrak 
menorima polis sebagai bukti diadakannya pertanggungan , 
sedangkan kontrak pertanggungan mulai berlaku pada tang - 
gal yang dinyatakan dalam polis#^

Keharusan menyerahkan polia sangat penting dan ke~ 
rap kali penyerahan polis ini bertepatan waktu dengan saat 
terjadinya perjanjian, tetapi hal ini tidak selalu deraikl- 

an karena ada perbedaan antara permulaan perjanjian dengan 
permulaan risiko (pertanggungan), Permulaan perjanjian ti
dak perlu bertepatan waktu dengan permulaan pertanggungan 
sedangkan permulaan pertanggungan tidak saja digantungkan 
pada pembayaran premi yang pertama melainkan juga pada 
syarat-ayarat lain. Mengenai iai polia yang disebutkan di 
dalam paaal 30I4. ayat 3 KUHD, dikatakan : Waktu diman a ba- 
haya penanggung mulai berjalan dan berakhir.

Ketentuan pasal ini ada hubungannya dengan timbul 
dan bapusnya tanggung jawab bagi penanggung, Saat penang- 
gungg mulai memikul riaiko dan hapusnya tanggung jawab
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penanggung semuanya ini audah ditentukan di dalam raa •* 

s5ng-maaing poXis peruaahaan aauransi Jiwa*

Di dalam prakteknya pengambil aauransi mengadakan 

perjanjian partanggungan dengan pananggung dan menatapkan 

klauaula-klausula di dalam polia antara lain, saat perrau- 
laan partanggungan, saat yang partanggungan alcan dibayar- 
kan kapada yang ditunjuk. Setelah klauaula-klausula ter - 
aebut diaetujui oleh kadua belah pihak maka sejak saat 
itulah penanggung mulai raamikul riailco dan bertanggung ja 
wab ataa aegala kajadian yang timbul yang ada kaitannya 
dengan Jiwa orang yang dianauransikan ataupun tertanggung 
aendiri. Salama tenggang waktu parjanjian barlangaung ma- 
kft penanggung wajib bertanggung Jawab apa yang telah di- 
bebankan kepadanya. Bagitu pula bagi tertanggung hams t»r- 
tanggung jawab pada kewajiban yang telah dibebankan kepa

danya, agar penanggung dapat bertanggung jawab aepenuhnya 
apabila periatiwa untuk mana aauransi itu digantungkan be 
nar-benar terjadi. Jika tertanggung melalcukan wanpreataai 
mianlnya tidak membqpr premi lanjutan ataupun preminya iw- 
p.unggak dan aelama perjanjian itu belum dibatalkan, apa - 
bila paristiwa tidak paati itu benar-benar tarjadi, raaka 
pananggung wajib bertanggung Jawab ataa terjadinya peria- 
tiwa itu. Periatiwa tidak paati di dalam aauransi jiwa 
yaitu kapan datangnya aaat kurnatian merupaican risiko yang 
menjadi tanggung Jawab bagi pananggung, Kematian di aini
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haruslah kematian yang wajar yaitu karena sakit atau ka ~ 
rena sesuatu di luar kehendaknya, miaalnya kecelakaan*

Pada ^trinsipnya kematian itu karena sebab apapun 
menjadi tanggung jawab bagi penanggung, kecuali kematian 
karena bunuh diri, berkelai tanding atau tertanggung me- 
ninggal karena kesalahan pengambil asuransi atau yang di

tun juk,

Peristiwa kematian itu sudah barang tentu harus di 
buktikan dengan surat keterangan yang lazimnya ditandata- 
ngani oleh seorang dokter atau pamong praja se'tempat yang 
kemudian surat ini oleh yang ditunjuk harus diserahkan - 
kepada penanggung untuk mengajukan claim pembayaran uang 
pertanggungan yang besarnya sudah tercantum di dalam po
lis. Karena itu adanya kerja sama yang baik antara pengam 
bil asuransi, tertanggung dan yang ditunjuk aangatlahpen

ting, agar pada saat pembayaran uang pertanggungan tidak 
akan metnbawa banyak kesulitan bagi penanggung atau ter - 
tanggung* Pada saat claim selesai dibayarkan maka sejak 
itu kontrak asuransi dihentikan dan berakhirlah perjanjian 
asuransi jiwa tersebut karena penanggung telah menyelesai 
lean tanggung jawab dengan adanya kematian si tertanggung.

2, Cara-cara yan& Harus Ditempuh oleh Pihak-pihak

Tujuan dari semua asuransi adalah untuk menutup su 
atu lcerugian yang diderita selaku akibat dari peristiwa
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tidak pasti yang balum dapat ditantulcan aetmila akan ter- 

jndi atau tidak, Maka sudah aelayaknya apabila riaiko ini 
dibagi pula seclemikian rupa sehingga kerugian yang incon- 
creto diderlta oleh satu pihak tertanggung dapat ditutup 
dengan Jumlah premi-prerni yang dibayar oleh para tertang- 
gung yang tidak menderita kerugian,

Adapun wanprestasi dalam pembayaran premi yang di- 
lalcukan oleh tertanggung di dalam prakteknya tidak p©rnah 
diadakan penuntutan dari penanggung di muka pengadilanun
tuk peinbayaran premi teraebut. Bahkan di dalam polia aola- 
lu tarcantum, apabila tardapat panunggakan premi akan di 
bayarkan kepada pemegang polis harga pambelian polis atau 
pertanggungan dijadikan bebaa premi,

Praktak aauranai jiwa mambarikan babarapa macam ca 
pa untuk manghentikan perjanjian asuranainya, jika peme

gang polls atau tertanggung tidak sanggup lag^ memenuhi « 
kewajibannya untuk membayar prami, Cara-cara tarsabut an- 
tara lain, menghentikan sama aekali perjanjian asuransi - 
nya, pamegang polis atau tertanggung akan manerima harga 
tunai polisnya. Cara lain dapat pula dengan mamperkecil - 
uang partanggungan, jangka asuransinya tetap yang dalam 
praktak asuransi jiwa disabut polis bebas prami, aampai 
jangka asuransinya berakhir, pemegang polia akan menerima 
jumlah uang pertanggungan yang diperkecil dan jika petne- 
gang polis atau tertanggung maninggal dunia kepada yang
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ditunjuk (beneficiary) akan dibayarkan 30Jumlah uang yang 

diperkticil tersebut. Atau menjadikan pollsnya aka waktu 
atau polis maninggal dunia sampai janglca asuransinya bere
ft khir, pemegang polis atau tertanggung maaih hidup akan 
menerima harga tunai polis jika ada, dan pada Jangka asu- 
ransi tartentu pemegang polis atau tertanggung meninggal 
dunia, kapada yang ditunjuk akan dibayarkan seJumlah uang 

pertanggungan.

Ketiga cara tersebut merupakan cara yang timbul a- 
taa icemauan pemegang polis atau tertanggung, yang secara 
langsung maupun tidak langsung sudah menyatakan ketidak - 
sanggupannya untuk melanjutkan perjanjian aayransinya. Pi 
hak-pihak dapat memilih salah satu diantara ketiga cara - 

itu.
Di samping itu masih ada cara lain yang harus di - 

tempuh pihak-pihak apabila ketiga cara tersebut tidak di~ 
setujui samasekali. fiukankah perjanjian asurenasi jiwame- 
rupakan salah satu materi dari hukum dagang, sedangkan bu- 
kum dagang diliputi oleh hukum perdata dalam arti luas# 
Pihak-pihak dalam hukum perdata selalu dapat menyelesaikan 
uruaan mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing tanpa 
mengikut sartakan hakim di dalamnya. Penanggung juga da
pat menyelesaikan dengan cara ganti kerugian berdasar atas 

peraturan umum untuk segala perjanjian yaitu paaal 1239 dan 
pasal 1267 KIJ1I Perdata. Menurut pasal 1239 KUH Perdata ;
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Tlap-tiap parikatan untuk barbuat aasuatu, a;.su untuk ti~ 
dak barbuat sesuatu, apabila. si borhutang t id ale memenuhl 
kewajibannya, mendapatkan panyalaaaian dalam kawajibanmara 
barikan panyalaaaian biaya, rugi dan bunga.

Sadangkan manurut pasal 1267 KUH Pardata : Pihak tarhadap 
jgiapa parikatan tldak dipanuhi, bolah mamilih apakah la, 
jlka hal itu raasih dapat dilakukan akan mamaksa pihak yang 
lain untuk mamanuhi parsatujuan, ataukah la akan monuntut 
poraacahan parjanjian disortai ponggantian biaya, rugi dan 
bunga,

Dari katantuan kadua pasal tarsabut dapat aaya aim- 
pulkan apabila prami tidak dibayar maka pananggung dapat 
mamilih antara managih proroi yang tidak dibayar atau ma- 
ngembalikan apa yang talah ditarima saluruhnya .dengan mo- 
narima bun^a, dan biaya dari tartanggung apabila ponang •* 
gung aabagian talah memikul riaiko.

IkSantoso Poodjosoabroto, op. cit,, hulaman 165.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

1, Kealmpulan

Dengan adanya wanpreataai dalam pembayaran premi 
oleh tertanggung belum berarti perjanjian aauranai batal, 
karena tertanggung maaih dapat menghidupkan polianya kern- 
ball dengan memanuhi perayaratan yang telah ditetapkan,

Perjanjian aauranai jiwa beraifat timbal balik dan 
konaensuil artinya bahwa perjanjian aauranai jiwa terjadi 
ssketika karena adanya kata aapakat antara kedua belah pi
hak dan aejak aaat itu menimbulkan hak dan kewajiban ter- 
tentu, Hak aerta kewajiban ini tercantura dalam polia aau
ranai jiwa, tetapi polia bukan merupakan ayarat mutlak a- 
danyaper Jan Jian, hanya merupakan bukti adanya perjanjian,

Premi adalah prestasi dari tertanggung kepada pe - 
nanggung yang beaarnya ditentukan .dengan auatu proaentase 
dari jumlah yang dipertanggungkan, Maaalah-maaalah yang 
timbul dengan tidak dibayarnya premi tergantung dari ma- 
sing-maaing polis perusahaan aauranai jiwa, kemungkinan - 
dapat dibatalkan atau pertanggungan menjadi rugur ataupun 
polia menjadi bebaa premi.

3?
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Pertanggungan jawab penanggung dalam asuransi jiwa 

dimulai sojak ditutupnya perjanjian aampai berakhirnya - 
tenggang waktu perjanjian, kecuali mengenai hal-hal yang 

tidak ditentukan. Cara~cara yang harus ditempuh oleh pihak 
pihak dalam hal tertanggung melakukan wanpr©3tasi dalam 
pembayaran premi dapat dilakukan dengan jalan menarima har- 
ga tunai dari polis bila memenuhi syarat-syarat tertentu 
atau memperkecil uang pertanggungan sampai jangka asuran- 
alnya berakhir.

2* S a r a n

Mangenai polis sebagai bukti tertulis wajib ( 2 
KUHD ), agar dipertegas sehingga sifat wajibnya itu lebih 
nyata dan tidak dikaburkan oleh diperkenankannya nota pe- 
nutupan sebagai permulaan bukti tertulis (2f?8 KUHD). Di- 

kfthendaki agar syarat-syarat polis tertulis secara lebih 
aodarhana supaya dapat dimengarti olah khalayak ramai, mi* 
aalnya porkataan tertanggung dalam pasal 301+ ayat 2 KUHD 
hendaknya diganti dengan pemegang polis, sedangkan pihak 
yang dimakaud dalam pasal 30i+. ayat 3 KUHD handaknya dise- 
but tertanggung* Sedangkan syarat-syarat polis dalam pa- 
sal 30i|. KUHD hendaknya ditambah dengan ; nomor polis, umur, 
pelcerjaan, alamat pemegang polls dan tertanggung, nama o- 
rang atau badan yang ditunjuk untuk monerima pembayaran - 
claim dan hubungannya jika tertanggung meninggal dunia.
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Laniplran«

SYARAT*SYARAT UMUM ASURANSI JIWA 
P E R O R A N G A N  

PERTfSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASTIR ANSI JIWASRAJfA

ARTI BEBERAPA ISTXLAH 
Pasal 1

Dalam syarat-syar at umum ini yang dimaksud de -

ngan :

peruaahaan s Peruaahaan Parsoroan (PERSERO) PT.Aau
ransi Jiwasraya*

: Yang mengambil kontrak asuransi Jiwa 

pada perusahaan atau penggantinya.
: Yang atas jiwanya diadakan asuranasi. 
: Yang berhak menerima faedah asuransi* 
j Surat kontrak yang memuat polis dan 
perusahaan*

Pemegang Polis

Tertanggung 
Yang ditunjuk 
Polis

dasar astiransi
Paaal 2

1. Meraka yang dimaksud mengambll kontrak asuransi ji** 

wa diwajibkan mangisi dan menandatangani aurat per- 
mintaan yang khusus disediakan untuk keperluan itu 
dan selanjutnya menyampaikan kepada perusahaan.

2. Semua keterangan, parnyataan dan keaanggupan yang
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dicantumkan di dalam aurat permintaan yang telah di 
tanda-tangani oleh calon pemegang polia menjadi da- 
sar dari kontrak asuransi jiwa antara perusahaan dan 

pemegang polis,

3. Jika Icemudian ternyata bahwa aemua keterangan dan 
atau pernyataan yang dicantumkan di dalam surat per
mintaan maupun di dalam formulir-formulir lain yang 
dibuat dalam rangka kontrak asuransi jiwa ini tidak 
benar atau palsu, maka peruaahaan mempunyai hak un
tuk rnembatalkan kontrak ini.

i|# Dalam hal kesalahan keterangan dan atau pernyataan 
tersebut pada ayat 3 pasal ini ternyata dibuat de - 
ngan tidak sengaja menurut pertimbangan perusahaan, 
kontrak ini barlaku terua dengan pembetulan yang di 
sesuaikan dengan keadaan ysng sebelumnya.
Jika karena pembetulan ini, atas kehendak pemegang- 
polis kontrak asuransi diputuskan, maka terhadap aau 
ransi ini diperlukan pasal-pasal mengenai penghen - 
tian kontrak, dengan ketentuan segala sesuatunya di 
daaarken atas keadaan yang sebenarnya.

SAAT MULAI DAN ftERLAKUNYA KONTRAK 
ASURANSI

Pasal 3

1. Kontrak asuransi dimulai pada tanggal yang dinyata- 
kan di dalam polis atau nota penutupan aauranai Jiwa

2
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(jika polis belum selesai) yang dikirimkan kepada pe
megang polis, dan berlaku setelah pemegang polis me- 
penuhi kewajiban membayar premi pertama atau premi 

sekaligus.

2, Nota penutupan tersebut pads ayat 1 pasal ini diki - 
rimkan kepada pemegang polis, jika polis belum dapat 
diselesaikan pada waktunya*

PEMBAYARAN -PREMI 
Pasal k

1* Sesuai dengan hakekat kontrak asuransi jiwa, pada da- 
sarnya premi harus dibayar dimuka, di Kantor pusat 
perucahann atau di tempat-tempat lain yang ditentu - 
kan oleh perusahaan,

2, Menyimpang dari ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal 
ini, untuk membayar premi pertama atau premi sekali
gus, pemegang polis diberi kelonggaran waktu selama 
jangka waktu satu bulan takwim terhitung sejak tang 
gal dimulainya kontrak asuransi ini, dengan ketentu
an bahwa sebelum premi pertama atau premi sekaligus 
dibayar lunas, kontrak asuransi ini belum berlaku, 
Apabila premi pertama atau premi sekaligus tidak di- 
lunasi di dalam jangka waktu satu bulan takwim ter
sebut di atas, maka kontrak asuransi ini tidak jadi 
berlaku dalam arti pemegang polis membatalkan niat - 
nya mengambil kontrak asuransi.
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Untuk membayar premi lanjutan, yaitu premi setelah 
premi pertama, pemegang polls diberi kelonggaran wak
tu pembayaran selama erapat bulan terhitung Aulai tang 
gal jatuh waktu pembayaran premi dan selama waktu - 
itu kontrak asuransi tetap berlaku.

Pemungutan premi yang dilakukan oleh perusahaan ti~ 
dak berarti m&nbebaskan pemegang polie dari kewajib
an untuk membayar premi kepada perusahaa", jika ka - 
rena eebab apapun pemungutan premi tidak dilakukan - 
oleh perusahaan.

PEMBAYARAN PREMI TERHENTI 
Paeal 5

Jika pembayaran premi terhenti karena sebab apapun, 
satu hal dan lain dengan mengingat ketentuan terse- 
butrjpada aya t 3 pasal if, maka kontrak asuransi men
jadi :

a. Batal otomatis tanpa pengarabilan premi, dalam hal 
kontrak asuransi belum mempunyai nilai tebus,

b. Batal otomatis tanpa pengambilan premi, dalam hal 
kontrak asuransi sudah mempunyai nilai tebjjs yang 
jumlahnya sama besar atau lebih kecil dari pada 
jumlah tunggakan premi atau dan hutang-hutang yang 
mungkin ada.

c. Bebas premi otomatis, dalam hal kontrak asuransi
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sudah raempunyai nilai tebus yang juralahnya lebih 
besar dari pada tunggakan premi dan atau hutang 

yang mungkin ada,

Mulai saat itu besarnya uang asuransi akan ditentu - 
kan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku.

Apabila kontrak asuransi ini batal menurut ayat 1 ti 

tik a dan b pasal ini, tetapi masa batalnya belum me 
larapui masa satu tahun, pemegang polis dapat menga - 
jukan permintaan untuk menghidupkan kera'uali kontrak 
asuransi ini dengan memenuhi persyaratan yang diten- 
tukan oleh perusahaan.

PENEBUSAN POLIS 
Pasal 6

Atas permintaan pemegang polis, perusahaan dapat me- 
nebus kontrak asuransi, asal kontrak ini masih ber- 
laku/dapat ditebus dan mempunyai nilai tebusan.

Besarnya nilai tebus ditetapkan oleh perusahaan ber- 
daearkan ketentuan-ketentuan yang berlaku*

Penebusan terjadi pada saat dilakukan pembayaran ni
lai tebus dari kontrak asuransi ini kepada pemegang 
polis bersamaan dengan penyerahan polis kepada peru

sahaan, dan pada saat itu kontrak asuransi ini ber- 
akhir*
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penggadaian polis

Pasal 7
1, Polis yang dapat digadaikan, menurut ketentuan per - 

usahaan dan telah mempunyai nilai tebusan, dapat di- 
pergunakan untuk jaminan pinjaman kepada perusahaan.

2, Besarnya pinjaman tersebut pada ayat 1 pasal ini so- 
banyak-banyaknya akan eama dengan nilai tebus dan ter 
hadap pinjaman ini dikenakan bunga yang besarnya di
tentukan oleh perusahaan,

3, Pelunasan pinjaman dapat dilakukan dengan cara ang - 
suran atau sekaligus pada waktu yang telah ditentu - 
kan atau diperhitungkan dengan uang asui-ctnsi yang ke 
lak akan dibayarkan, satu dan lain menurut macamnya 
asuransi*

PEMBAYARAN FAEDAH ASURANSI 
Pasal 8

1. Pembayaran uang asuransi menurut macam asuransi akan 
dilakukan setelah bahan-bahan yang diperlukan menu
rut pasal 9 dengan lengkap diterima dan disetujuii-oleh 
perusahaan.

2, Pembayaran uang asuransi setelah diperhitungkan de
ngan tunggakan-tunggakan premi dan atau hutang-hu - 
tang yang mungkin ada, di lakukan di kantor pusat per 
usahaan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan -

6
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oleh perusahaan,

Dalam hal pembayaran uang asuransi menurut kontrak 
ini harus diterima oleh beberapa orang bersamayeama, 
maka kwitansi yang telah ditanda-tangani ber6araa oleh 
yang berhak menerima atau oleh seseorang sebagai kua 
sa dari mereka yang berhak menerima, berupa tanda - 
terima yang syah dan dengan demikian berarti pemba - 
yaran telah dilakukan oleh perusahaan.

Jika pembayaran uang asuransi. tidak dinzinta oleh yang 
berhak menurut kontrak ini di dalam waktu tiga tahun 
terhitunc mulai i.tanggal jatuh waktu pembayaran maka 
setelah waktu tiga tahun itu dilampui, perusahaan be 
bas dari kewajiban untuk membayar uang asuransi*

Pembayaran uang asuransi yang diminta es .-sudah tanggal 
jatuh waktu pembayaran tetapi masili di dalam batas 
waktu yang diperkenankan menurut ayat Zf pasal ini , 
tidak akan mendapat bunga atau ganti keruglan apapun 
juga dari perusahaan*

BAHAN-BAHAN UNTUK MENERIMA UANG ASURANSI
Pasal 9

Bohan yang diperlukan untuk menerima uang asuransi 
seperti dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 adalah :

A. Jika tertanggung raasih hidup :

a. polis yang bersangkutan;
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b. surat keterangan pengenal diri dari pemegang 
polis;

c. kwitansi yang syah dari pembayaran premi yang 
terakhir.

B. Jika tertanggung meninggal dunia : 
a* polis yang bersangkutan;
b, surat keterangan kematian dari pamong-praja;
c, surat keterangan se bab-sebab kematian dari 

dokter yang raemeriksa jenazah tertanggung;
d, kwitansi yang syah dari‘pembayaran premi yang 

terakhir.

Perusahaan berhak untuk minta diserahkannya bahan - 
bahan lain yang dianggap perlu dalam hubungannya de
ngan pembayaran uang asuransi,

PIHAK YANG DITUNJUK 
Pasal 10

Nama dari fihak yang ditunjuk untuk menerima faedah 
asuransi dicantumkan dalam polis.

Pemegang polis dapat mengadakan pengubahan dalam pe- 
nunjukan fihak yang ditunjuk*
Hal itu harus dinyatakan secara tertulis kepada per
usahaan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan ber- 
ikut. :

Sesudah pemegang polis meninggal, maka tidak dapat di
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lakukan pengubahan lagi dalam penunjukan fihak yang 

ditunjuk*
Bilamana kewajiban membayar premi masih berlangsung 
terus setelah pemegang polis meninggal maka hal yang 
disebut di atas hanya berlaku, untuk bahagian asuran 
si, yang diperoleh berdasarkan premi-premi yang ta - 
lah dibayarhingga saat meninggalnya pemegang polie*

I*. Fihak yang ditunjuk dapat mengusahakan eupaya penun- 
jukannya bersifat mutlak, dengan mengajukan permohon 
an tertulis kepada perusahaan disertai persetujuan - 
tertulis dari pada pemegang polis*
Setelah itu maka hanya dengan persetujuan tertulis - 
dari fihak yang ditunjuk, pemegang polis dapat meng- 
gunakan haknya yang timbul dari asuransi itu,

5. Perusahaan tidak mengakui sesuatu pengubahan fihak 
yang ditunjuk atau penunjukan yang bersifat mutlak , 
maupun sesuatu transaksi dengan fihak ketiga menge - 
nai asuransi dengan tidak merapersoalkan syahnya ikat 
an-ikatan itu antara para fihak, selama persetujuan 
perusahaan tentang hal-hal ini tidak dinyatakan da - 
lam catatan polis atau pada sesuatu keterangan ter - 
tulis lainnya yang dikeluarkan oleh atau atas peru - 
sahaan,

6. Jika sesudah pemegang polis meninggal, ternyata kare 
na seseorang yang ditunjuk meninggal sehingga tidak
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ada fihak yang ditunjuk, maka para ahliwaris dari pa

da yang ditunjuk itu menggantikan kedudukannya.

MENINGGAL DUNIA LUAR BIASA 
PPasal 11

. Perusahaan hanya akam membayar nilai tebus kontrak 
asuransi ini dalam hal tertanggung nieninggal dunia ; 

karena :

a. bunuh diri maupun percobaan ke arah itu atau di - 
hukum mati oleh pengadilan yang berwenang, kecua- 
li kalau peristiwa? itu terjadi setelah kontrak - 
asuransi ini berlaku selama dua tahun.

b. akibat kecelakaan pesawat terbang, kecuali seba - 
gai penumpang pesawat terbang yang dimiliki oleh 

perusahaan yang tergabung di dalam International 
Air Transport Association dan atau perusahaan pe- 
nerbangan lain yang disaraakan dengan itu atas da- 
sar penilaian perusahaan.

Perusahaan akan membayar penuh uang asuransi dalam 
hal tertanggung raeninggal dunia karena akibat moles- 
ta seperti penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam 
pemberontahan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan 
teror, satu dan lain menurut pertimbangan perusahaan 
dan jika Indonesia tidak dalam keadaan perang atau 
darurat perang.
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Dalam hal Indonesia berada dalam keadaan perang atau 
darurat pemng, maka pembayaran uang asuransi akan 
didasarkan atas pasal 12 syarat-syarat umura asuransi 

jiwa ini.

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan 
pembayaran apapun juga dalam hal tertanggung mening
gal dunia sebagai akibat perbuatan kejahatan yang di 
lakukan dengan sengaja dari mereka yang berkepenting 
an terhadap kontrak asuransi ini*

PERATURAN DALAM KEADAAN PERANG 
Pasal 12

Jika timbul perang dan Indonesia terlibat di dalam - 
nya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik 
perang itu dinyatakan atau tidak, atau Indonesia un
tuk eeluruhnya atau sebahagian wilayahnya dalam kea
daan bahaya atau di dalam keadaan darurat perang, ma 
ka semua pembayaran yang menjadi kewajiban perusaha
an, baik pembayaran karena tertanggung meninggal du
nia, pembayaran karena habis kontrak ataupun pemba - 
yaran karena penjualan polis, akan dikenakan potong- 
an sementara yang besarnya ditentukan oleh perusaha
an*

Di dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya keada
an seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini, perusaha
an akan menetukan besarnya potongan yang pasti sesuai
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dengan meningkatnya angka kematian sebagai akibat da 

ri perang.

POLIS DUNIA DAN MATA UANG 
Pasal 13

1* Asuransi terhadap risiko raeninggal dunia dari kon «— 
trak asuransi ini berlaku di seluruh dunia dan ter - 
hadap peristiwa kematian apapun juga, satu dan lain 
dengan memperhatikan dan mengfckuti ketentuan tercan-* 
turn di dalam pasnl 11 syarat-syarat umum asuransi ji 
wa ini.

2. Semua jumlah uang yang tercantum di dalam kontrak asu 
ransi ini adalah jumlah menurut mata uang Republik - 
Indonesia yang berlaku pada saat mulai berlakunya kon 
trak asuransi ini.

TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN 
Pasal lif

Dalam segala perselisihan antara perusahaan dan fihak 
yang berkepentingan di dalam kontrak asuransi ini, per
usahaan memilih tempat yang tidak berubah (domcili) di 
Knntor Pusatnya.
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