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ABSTRAK 

 

 Kemajuan dibidang teknologi (IT) membuat perusahaan asuransi menciptakan berbagai 

inovasi agar dapat menarik calon nasabah untuk membeli produk asuransinya. Inovasi tersebut 

diciptakan guna mempermudah dan dapat mengefisiensikan waktu sehingga tertanggung dapat 

membentuk perjanjian asuransi melalui dalam jaringan. Transaksi bisnis e-commerce 

menimbulkan hubungan hukum yang digunakan adalah business to consumer (B2C). B2C adalah 

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada calon nasabah melalui website untuk 

menawarkan berbagai produk – produk asuransinya. Akan tetapi penjualan produk asuransi 

melalui dalam jaringan dirasa kurang cukup bagi perusahaan asuransi, sehingga muncul berbagai 

inovasi lainnya yaitu klaim dalam jaringan.  

 Klaim dalam jaringan merupakan klaim yang dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, 

yang dapat mengefisienkan waktu hanya dengan  mengirimkan sebuah foto yang dimasukan 

dalam sebuah aplikasi yang dibuat oleh perusahaan asuransi. Sehingga perihal keabsahan 

perjanjian asuransi dalam jaringan yang berkaitan dengan pembayaran klaim asuransi tersebut 

harus sesuai dengan pasal 1320 BW yaitu syarat umum sahnya perjanjian dan 1338 BW 

mengenai pembayaran klaim yang tentunya perusahaan asuransi memiliki kebijakannya sendiri-

sendiri. Untuk keabsahan sistem klaim dalam jaringan itu sendiri harus tunduk pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik yang didalamnya mengatur tentang syarat minimum pengoprasian 

sistem elektronik, kesepakatan menggunakan sistem elektronik, dan berbagai hal yang 

menyangkut pengaturan yang harus diterapkan dalam aplikasi tersebut. Kemudian pembelian 

asuransi melalui dalam jaringan serta klaim dalam jaringan yang dilakukan oleh tertanggung, 

harus mendapatkan perlindungan hukum yang selayaknya sehingga pembayaran klaim dapat 

terlaksana dengan baik, dan tidak merugikan pihak penanggung maupun tertanggung. 

 

Kata kunci : perjanjian asuransi, dalam jaringan, klaim dalam jaringan, keabsahan, 

perlindungan hukum. 
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